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ΡΒΑΚΈΕΑΛΤΙΟ, 

ἌΡΡΙ8ΠῚ Βϊβίουδθ Ἐουηϑπδθ ἃ Τπᾶουοο ΜΠ θ]βΒο 10 
Ὀιραγθίο οαϊΐαθ ροβύθυϊβ ΠΟ γο] ατηθη, ΘΌΤη ΟἸη Πΐδ, ἔθ γ8 Θ᾽ 6.8 
ΘΧΘΙΠΡ]ΑΥΙδ 1ᾶ πὶ αἸνοπαῖίδ, οββοπῦ, τοσαπίθ ὈΪΌΠΟΡΟΙα μοποβίϊβ- 
ΒΙΤη0 ἃπΐθ ὈΥ5 γΟΪ η6η ὑΥΡῚ5 1ὐθυ σὴ ΘΧΒΟΙῚ ΘΠ τη ΘΌΓΔΥΙ. 
Τ)6. οοαϊοῖθιιβ δαΐθιι ΑΡρίδπθὶβ, απουττη οΥἹρίποβ 80 Τα 0Π68 
1π ργϑϑίαίοπθ Ὑ ΟΠ 115 ὈΥΤΟΥῚΒ Βτιῖτι8 ΘαἸ ΠΟ πῖ5, αποα 5]τηὰ]} 
οατη ἔγαρυηθπθ5 ἹΠ6]ΟΙ Βα 16 ̓ πύγϑ ὑυ] ΘΠ] ΤῺ ἔδυ ἴῃ ᾿ππΘ ΘΠ 
ῬΥΟαΙ ΠΣ 6886 ΒΡΟΙΌ, ΡΟΥΘ οὐ δοσιγδίπιβ ΘΧΡΙΊΟΔΥΘ ἰπ 
ΔΠΙΤηΟ οϑὺ, ἤὰ]Ὸ ΠΠῸ γο]υμηϊηὶ, αποα πὸπ οοπίϊποῦ ἢ]5] 
ῬΘΙ]Οσατη ΟἰνἹΠτπιπλ ΠΌΥῸΒ. αὐϊπαπθ, θα ἐδηθιτητηοο ρΡγ86- 
τηϊζέατη, απ86 8 που ἀρραγδίαμη απ γοσαίαγ οὐ τη 
1πθ]]σθπάστη βαὐϊ5. δυτιπύ. 

ΤΛΌΥῚ ἰριΐασ, ααἰθὰβ Αρρίαπὶ Ὁ611ὰ οἰνηα οοπέϊπθη- 
ἴα, ἴπ᾿ ἀπδ5 ΟἸδ5568, ΠΠΘΙ]ΟΥΘΠῚ ὉΠΆΤ, 8] γᾶτη (ΘΕ ΘΙΊΟΥΘΠῚ 
αἰβοοδππῦ, αὰ88 δα ἀπῦτη τοαθαμπὺ Θχθιηθ]δυ, (πο γοὐμβεϊιιβ 
ΒΔΘΟ.]0 ΧΙ γ6ὶ] ΧΠ ἔπ586 ποη ροίοϑί. Ὀἰγϑασθ οπΐπὶ ο]8556 
Ῥτγδθίθυ 81105 Αρρίδαπὶ Πἰργοβ Γργοῶ αἀποαπθ ἰγϑαϊία βαπῦ, 
ααογυτη διοποίγριμι ΜοηΘΙββοηπῖιι8 οοΥθ5 ἀοηποπδβίγαυ 

ἷ ΔΥΘΥ ΘΗ 15 6588 ΘΟΘ1οΙ5 Υ αὐϊοδηὶ ουᾶθοὶ 141 ρᾶγύίθμῃ ἃ] θυδ μη, 
86 ῥγδθίθυ Αρρίδηι Τρουῖοα οὐ Ἡδπηθ 8110, οὐϊδιη Τρ γοϑ 
θοπεποῦ ἀπδθαπθ βουρία οϑὺ βϑθοῦϊο ΧΙ). 

ΔΜ ΙΙοΟΥ5. δαΐθμι Ο]85515 βϑαηὺ ΟΟΘΙΘ65 ἀὰὸ ἱπίθρουὶ Ἀ1: 
Β, οποίπβ Νίαγοίδμαθ 387, ομασγίβοθιβ, [Ὁ]ΟΥ ΠῚ 

ααδαταίογαμα 590, 6 ααϊθαβ ὑγῖδ, υἱτίτηα, νοι, απ, ΟἸἾΤα 
ΙΒΠΠοἴμθοαθ ΒΒ ββδυῖοπὶβ ΘΔ πΠ8}15 Ἰοοο 69, ἃ. 1441 ἃ 

; 1) Ἰτηδρίποτη ροζοίγρίοθ ἔαούδμ ρυϊτηδθ ῬαΡΊΠ86 Π 1 ΘΟΤΌτα 
᾿οοα. γα. ΡΥ. 141 νυν. ἀρὰ Ηοταοθ ὙΥῖέθ, ΤῊ Ἐουαδη Ηἰβίουυ 
οὗ Αρρίαπ οὗ ΑἸδχαπαάσγία ἰταπδιαίθα ἔγοτη ἐπ Οασθοκ, νο]. 1 
οπάομ 1899, ἀπέθ ὑ. 1. 
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ΙΥ ΡΕΒΑΒΒΑΤΙΟ. 

Θϑάθοπϑ αποᾶδηι 58 015 ΘΙ θσαπίου βουιρύαϑ ᾽); ΘΟ θοῦασδθ ΟἸΏΠ 68 
ἴογθ ἃΡ θδᾶάθιη τηᾶπὰ ΡΥ βιπηὺ [αοΐθθ. Οὐ π60 
ΒΟ νγοῖρμδθαβουαβ δ πού ᾿Πϑρθχουῦ, 588ἃ οο]]αύοπθ ἃ 
Το. Ῥαα]ο ΒΙ]θβδίῃριο {ΠΠΠ1Θ 181 ἔϑοῦδ 510 85, πθὸ Μοπαθ6]5- 
ΒΟΒΠΪὰ5. ΠἸΡσαη ΔαΙογιῦ, 566. οοΟρίαθ Βομυγθιρ δθιΒ0 1} οχ- 
ῬΙαγο 5 5 Βαραθυϊῦ, ἴρ86 ὑούατη οοαϊθθπλ Τϑγπὶ οΥμο- 

ϑυδροασαμι ἀποαθθ ταύϊοπθ Παθιΐα Θχοαβϑὶ, αο0 π᾿ πϑροῦϊο 
Ῥουβοίοπᾶο 16 8] ]5ϑῖτηθ τη6 6586 δαϊαύαμη ἃ ὙἹ]τ]5 ἀοοίϊββι- 
τηΐβ, αἱ πὰπὸ ἱποϊαΐαθ Ὀ10]1οἴμθοδθ Μαγοίδπδθ ῥγϑθϑαηῦ, 
ῬΘΠΘΗ͂ΟΙΪ ΤΉΘΙΠΟΥ ῬΥΔΘΑΙΟΟ. 

Υ, γαΐ. δν. 184, θοιηργοίπιυϑ αἱ ἀϊοῖξαν, ἔοστηδ, αὐδαγαία, 
ζο]]ουστὴ 518, 5. ΧΙΥ---ΧΥ τηδηῖθιβ Ρ] αυῖθιβ ΟΠ] σΘηΥοΥ 
ἴουθ βουιρύαβ. ἀρρίαπθα αὐἀδθ οοπίϊμπο [0]10 12".---81 87, 
ὃ Ῥγΐπα 8018. ταᾶπτ οογγθοία βαθὺ"). Οοπύαμν Μοπᾶρ]8- 
ΒΟΒΏΪᾺΒ ΥΘΡῸΒ ΟΥ̓ΒΟΡΥΔΡΉΙΟΙ5 Δ] Π15616. α188 ΤΩΪΠΟΥῚΒ ΤΠΟΙΠΘΗΙ 
Θ᾽ νἱἀθραπύασ, πϑο]θοῦϊβ. αὐϊοδπὶ δαΐθιη οὖ δ δπθίϊ ἴῃ ἢΪ5 
ΥΘΌτι5. ΤΠΔΡΊ ΠῚ 6588. ΘΟΠΒΘΙΒΊΙΠ) ΘΧ ΒρΡΘΟΙΠΉΪΠηΠΘ, αποα ΕΠ ϑύι8 
Τιοτητηϑύζϑοιμ δμηϊθαβ, απ Θϑὺ ᾿Π5ΙΡῚΪ οὐαὶ τὴ6 ΠΠΡΘγα αἴθ, 
ταῖῃὶ φγαθραὶϊ (1. ΠῚ 8 10---82), οὖ 6χ 8115 αυϊρυβάδηι 
γθῦυβ, αὰδ5 ΕΔ. Τιιϊρὶ 1ὴ6 ὐὐθία 1] Ὑἱῦ ἀοού!ββ᾽τηι18 ΤΠ] ΘΟΌΤΩ 
οοχητηπηϊοαγῦ, [801160. ΘΟ ΠΟΒΟΘΥΘ ροΐα!. 

Τηΐθυ θοϑ, αὰἱ ὃχ δϑδᾶθπὶ οἰαβθθθ βιυηῦ, ΠΌΥῸΒ Ῥγϑθύθυ 
Βο5 ἄποβ δ] απούϊθβ Δα: 15 θϑὺ 

Α, ΝοπδΟθη 518 ΘῪ. 8714, οἰϊγη Αὐραβύαπιβ, ἀπᾶθ᾽ Απρν. 
δρυὰ ϑομθισ μδθαβοειη, ἃ ἂρ Μοπαθ]ββομηῖθτη δα, 
Ῥοιαργοίπιιβ ααἱ αἸοιῦατ, ΟΠ]ΟΥασα βου ρίοσατη 882 ααυδᾶγα- 
ἴογστη, 85. ΧΥ͂ ἃ ρὈ]υτίρυβ παυᾶ τὰ αΠΠρσθηύου βουιρύμβ, ἃ 
ῬΙυΥθυα8 οὐΐατη οογγθοῖαβ. Ησπο ϑοη θιρ θιβουδ, αἱ 
Θχουβδιῦ ὑούπῃι 5), οομίτα ποι οὐ Ὑαύίθαπὶ ἃπὺ ρϑγιιπι 

1) Ιάϑιη ἀθᾶθομπ οἰβᾶθιῃ ἀβι18 νυ 15 Βα βου οὐ] οη15 ααδθ 1η- 
γϑηϊαπθαν ἴῃ αοπμοίο (Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ τοῦ Γεδεὼν πόνος) 
ΘΠΠΟ 1429 ᾿ἰῤυτρίατη αὐϑηάδπι βου ρϑιύ, ααδ βουνωύμισ ἴῃ Ὁ1011ο- 
ὑβθοῶ Ῥαΐμηϊ ᾿πβα]δθ, οἵ. 908. ϑκκοιῖομ, Πατμιακὴ Βιβλιοϑήκη, 
ἀϑήνησιν 1890, ». 21ὅ 5Βαᾳ. πῦτη. φῆ. 

2) Ιτηδσίηθιη ῥμοζούγριοθ ἔϑούδτη ρσϊτηδθ ραρίηδο ΤΡ ΘΟΥΌτα 
οοᾶ. γαύ. ργ. 184 γ. ὡρυὰ οτδοθ δ ῖΐθ 1. ὁ. δὰ ρ. 146. 

8) Τὴ ἐσϑᾶθηαῖβ αὐτάθιη ΜοηϑοθηΒ15 ᾿θουϊομῖτι5 ϑομνγοίσμδρι- 
ΒΘΙῸΒ Β58606 ουγδυῖῦ. 



ΡΕΒΑΒΕΑΤΙΟ. γ 

ααῦὺ ΟἸΠΐπῸ πὸρ Βαραϊὺ ροὐθούαϊθμι, ργϑθ ὀθίθυ 8 ΤϑΧΊΤη6 
6586 βθαπθπᾶάστη 5810 ἴᾳγθ ρυΐανθ. Εἶρο οὔτη ΜΟΠΘΟΘΠΒΘΙα 
5] οὰπὶ οποίο Βουο πὶ απΐθ οΟυ]05 ΒΘΌΘΥΘΠΙ, 111Π| ΘΧ 
μοῦ ἀοβουϊρύσμι 6886 ΠῸΠ ἰδ 6ΘΧ 5 ΠρΊ 871 οοαϊσατη 60Π- 
Βθηδι ἰπίθ]οχὶ, αὐἱὐδηΐξαβ οϑὺ, αὖ οὐΐδιη οτηηΐᾶ ἔθ γΘ 
Οδϑάθοπὶβ υἱὐία, ααοίοπβοῦσηαιθ 1116 ἴῃ ΒΟ 6 πο. Ἰαρϑὰβ 
οϑὺ, ἴπ Μοπδοθηβθιη ὑγδηβιθυϊπὐῦ, ἀπδ ΘΧ ΘΥΤΟΥΙΡΙΙ5 ΘΟΟΘΊΟΙ5 
Μοπδοθηβῖ58. ΡΙΔθορυδρ ΐοῖβ, αὐὸ85. 6Χ Ἰοοῖβ ρᾶσττη αἰ] πο149 
ἴπ οοὔϊο6 οποϑίο βου ϊβ παῦοβ 6550. ααἱ αἰγατηατιθ ΘΟΟΊΘΘΙᾺ 
ἱπίγοβροχουϊδ, πὸπ πορϑθῦ. Α οὀουγθοίουιθιιβ δαΐθιη ΠΟΙ 
Ἰηοο τηϑπᾶογιη τπᾶρπι8 ΠΌΙΠΘΥΤΙΒ ΘΙηθπαίαβ οϑῦ, 568 
οἰϊδτα τηὰ]ύα γουθαᾶ οἸηΐϑϑα πὶ ΤΔΥρῚπ6 δα αϊΐα, βαηὐ, ααδθ 
ΠῸΠ 6 δοποῖο, 864 οχ 8110 πϑϑβοῖο απὸ δοα]οθ6. Ο]85515 α6- 
ἐἰθυ!ου 5, αὖ νἱἀοίαν, βυχοτυπί. Νϑαιθ Ὑ67Ὸ ΘΧ οἷ8. α10- 
αὔδηη Ἰποτᾶτησγ. Οὐδ ἰσίθαῦ π᾿ οοπίθχύι γουθουττη Μομᾶ- 
ΟΘΠ5185 Ῥτορτῖα παροὺ, δυὺ τιθπᾶα δαὺ Ἰονίατη θυ ρθοοᾶ- 
ἴογιση οουγθούϊοπθϑ βαθύ. Θὺὸ ἢὐ, αὖ ῬΘΙΥΆΤΟ ΟΘΟΘΙΟΪΒ. Α 
τηθηῦο 1π ϑαποία!ομρτιβ ποϑὺγ!β ἕαοία 510. 

Ἡδθθιηὰβ ἸρΊΓαΥ τη] ]ΟΥἹἽΒ. Ο18.5515. ΘΟ]Ο065. ᾿πῦθργοβ Β50105 
Β εὐ. ἘΕ αὐἱδυθ Μοπαθ᾽ββοηπίαθβ οοαϊοοιη  αὐϊοδπατη, 
αὔθ ἴρ86 οοπύμπ]ογαῦ, οὕτὴ τὰ]ῦύο ργϑοϑῦδυθ ΜΟΠΒΟΘΗΒΙ 
ΟΠ τοὶ ΘβοΥῚ πὲ θ]]οχ βϑθῦ, οὐηπίπση ααἱ Θχϑύαπὺ Ὀ6]]ουσστα 
Οἰγ!]ατη οοαϊοατα ορϊηατη ᾿παϊοανιῦ, Ιρ586, απ δ οπθίμχη 
ααοαθθ οοπίμ]], θπὸ ΤΠ] Ρθυϑιδϑὶ γαίοθημο υἱχ 1η- 
ἔθυϊοσθη ῬΌΟ5886 ᾿πα]οαυ], αὐἷἱπ οὐϊδη ΠΟΠΗῸ}}185 πῃ ΥὙΘΌΤΙΒ 
Ῥτγϑθβύδη ΠΟΥ Ὶ 6556 Παρθπᾶάσμη. Μα]ῦο ΘΗΪΤῚ ΤΩ ΠΟΥ͂ ΠΤ ΘΙΊΙΒ 
Ἰοοοσιη ἀοἔθοῦθ σουρούθτη ᾿δθογαπίϊαση, αὖ ποὺ ϑἰδύϊη 
δαΐογατη, ἀθρυθῃθπαϊθαν ἴῃ οποῖο αὐδηη ἴῃ δ᾽ αὐϊοαπο, Π60Ὸ 
ΥΆΥΟ δύ, αὖ ὙΘΥΙΒ ὙΘΥΌΟΤΊΠῚ οΥο, ααἱ Θὰ 6 πθχὰὶ βθηΐθη- 
ἐϊδυαχη ἔστη ὁχ Αρρίϑηϊ δ]!}1Ί4ὰὸ πἰαῦι5 νἱΐαπαϊ ὑπο οορπο- 
ΒΟΥ, ποῦ ἰδ ἰπ αίοαπο ααδη ἰπ οποίο οὖ 8] θυ 8 
6]655815 οοαϊοῖθαθ ἀθρυθμθηᾶαίασ. ὐγίαβαθθ Το οῖβ 60Π- 
ΒΘΏΒΌΤΩ ΜΙ ΘΠ Θ]ββομβηΐυτη βθοιδαβ 5ιρτϊῆοαν! ᾿Ἰὐΐοσα Ὁ. 

ΗΙβΒ, αὐ Υϑοθηβῖο ποβίσα ταὖ ἱπίθουιβ βάθια τθ 
ΟΡ τηῖ5. πἰψδαγ, δοοθαππῦ τηθ] 1 ΟΥἹ]8 Ο]8.5515 ἀπὸ 811 ΘΟ 665, 
ααϊθυβ οοηὐϊποηίαγ ὈΘΙ]]ουττα οἰ] στη ἔγαρτηθηΐδ, απ88 απ 
1. Η ο. 149--184 (8 619---649)) εὐ 1. ΤΥ ο. 1---ὅ2 (8 1---224): 

Θ'θγῖ68: 



ὙΙ ΡΕΑΒΒΑΤΊΟ. 

οοα." ΒΒ, Ῥαρβ. Κορ, 1672, τηθιηθγᾶπθιβ, ἔουτηα τηδχίτηδ, 
Το]Ιοσαπι 944. Παρεχβολαὶ Αρρίαπθαθ ἰπ8θ ἃ [0]. 9877 1η- 
οἱρίαπῦ, 5. ΧΙ ᾿πϑυπίθ βουρίαθ. Οοπέα!ῦ ΜΠ 6] ββομηῖαβ. 

οὐα. Ε ἘΙ, ῬαΡ8. ΒΘ. 1642, ομαγίδοθιιβ, τη !βοθ!]ᾶπθιβ, 5. ΧΥ͂. 
ΤΥδηββουιρύδ βαπῦ ΑΡΡΙΔπθα ΘΧ ΘΧΘΙΏΡ]Ο Ε' 5: τη}Π]Π[ἔτηο, ἀπᾶθ 
Θχίστιαβ οϑὺ ὁοαϊοῖβ ἀϑι8. Οὐοπϑα]ῦ 58 015 δοοαγαίθ ϑ'οηνγοὶσ- 
Βαθάβθυτιβ, οὰἱ ἤθο. Ο οϑὺ; ροβύθα σϑίϑσιὺ Μϑπαθ]βϑοῃηΐι5. 

Ῥγὰθ 85 οοαϊοῖθιιβ ΠῸΠ Ῥ]8πθ ΔΌΙΟΙΘμαῚ απὸ ΡΥ], 
αὉ] οἰαββὶθ βιαπῦ αθίθυ!ου8Β. ΝῸὸπ δηΐϊπὶ βοϊππι ἃ]ααού 
ΥἹΟ118, απ8θ ἴῃ 11}185 Ἰηγθηϊαπύαγ, οαγθηῦ, 584 οἰΐδιη, ααοᾶ 
Τηϑῖὰ8 οϑῦ, Ἰἰοοὶ πΟΠΠ1]]1, ααἱ ἰπ ἸὈΥῚΒ ΤΩΘΙΙΟΥΒ ΟἸΔ 5515 
αἀοίθοία γϑυθοσσιη Ἰαρογαπῦ, ἴῃ ΠΙΌΥῚ5 ΠαΪτι5 Ο1]8.5515 βαθὺ δχ- 
ΡΙοῦ. ΕΞ ααἰρυβ ἃ Μοπαθ ϑθομηῖο Δα Β11 ΠῚ βαπῦ ΒΪ: 

οοᾶ. α ἃ, ῬΑΥΙΒΙΠπ8 1681 (ἀρυὰ 50" οἰ ρδθιιβθγασι Πρ. Α), 
οοά. Ὁ Ὀ, ΡΑΙΙΒΙΠΠΒ8 1082. (ἀριιᾶ ϑομνν οι σμδθιιβοσιη Ηρ. Β), 

αἴθγαιιθ βουιρύθβ 5. ΧΥῚ ᾿πϑυπίθ νθὶ] ΧΥ οθχϑαπίθ, υαὐθγαπθ 
ΟΟἸ]αῦτιβ ροϑὺ 81105 ἃ ϑοιυθίρμαθαβεσο, ααθη 84 ἤάθηι 
ΘΟἸ] αὐ! 18. π1}}1] τ] απ] [θοῖθθθ Μη θΙβθομηΐα5. αἰῆσγιηδί. 

οὐα. ἃ (, ὙΓΙΔΟΪΒΙΑΥ ΘΠ518 ΒΠΘαΙΡΘΡΔΠΠΒ. 14, ταθιηργδποθι, 
αὐδαγαζιιβ, ραρΊπαγατη ὅδ. ΘῈ βου ρύστμη οϑῦ ἃ πιϑπτὶ δη πᾶ: 
Ἕ 1488 25 560. Βοιμβ.᾽ Βϑ]]οσαμη οἰγηίατα ποὸπ οοπίϊπϑῦ 
ΠΪΒ1 ΠΡΌΥῸΒ 1 οὐ 1Π. Οοπίυ!ὐ ϑ'ομ νοἰρ ΒμδΘιιΒΘ 8. 

«σα. ἔ, ΤΔΟΓΘΗ Δ ΠῈ5 ΠΧΧ 833, τπϑιηρυάποαβ, 5. ΧΥ͂, ΓΟ] Ο τα 
ΟΥΤΏ88 ΤῊ]ΠΟΙῚΒ 111. Οοπύα!ῦ Μοηθ᾽ββομπῖαβ. Οοπίϊπο 
Ὀ6]]οσιιτι οἰ ν ]πιπ ΠΡ γῸ5 1Π--Ψ, 1 αὖ αυδ81] οχοϊρίαὐ Βμ6α1- 
ΘΘΥΔΠΠ ΙὈΤῸΒ 1 οὖ ΠΠ| οοπίϊποηίθιη. Να διηθπ 1π Θ8Π, 
ααδθ 6116 Πἰπὸ ΟΥ̓ΓΠΥ, ΒΌΒΡΙΟΙΟπθτὴ ᾿ἱποῖᾶδβ, Πυϑαγ θη 8 ΌΤη 
Ῥᾶγύθῃι Ῥοβύθυ!ουθηι ἈΠ ΘαΙσουδ ἢ 6556, 6 ΤῸ δϑὺ ἵΠΌΠΘΥΘ 

᾿ ΜοπαθΙββομηΐαμη αἀἸγουβδπη ΠἸΡΥΟΥΊΙ ΠῚ ΟΥΘΊΠΟΠΙ ἸΒου ἐϊ8 ὙΘΥΡῚ5 
πο Ἰρρδαξτιπι 6556. Ἠοτγαπι οοἀϊοιιπι ΘΟΠβΘηΒι5 δι στ βοαίον Ηὐῥθτ 1. 

ΕὙΤΌΥΘΒ ΠΟΠΠΆΪ]]ΟΒ, απ085 Ομ νοι θυβουτβ οὺ Μοπ615- 
ΒΟΒΗΪΙ5 ἴπ ἰγϑᾶθηα]5. ΠΡ γοσατη ΟἹ Ἰθούϊοπίθιιβ Θοιη τ βοσαηΐ, 
ἰδοιΐθ οουτοχὶ. υοα ᾿πίρογάστη δα Ἰθοίϊοπθα οοδϊοασα “αἰ 

γἱἀθύυν᾽ γ6] βίστιαπι ἱπίθυγοσδύϊομβ δ 14], ΠΟ ῬΥῸ οδυίο 
ΒΑΡῸΪ οἂ8 6586 γϑύᾶϑ, 564. 6 ἐοίΐα οοἀϊουπι ταίϊοπθ οὖ δχ 

ϑαπούα οπιθιιβ ϑαϊδογατη ΑΡΡίδηϊ γϑυὶ οϑὺ 511}1ΠΠΠ ἢ ΤΘΠῚ 
ἀνα, τὖὖ ΒΟΥΊΡΒΙ, 858. ΠΆΡΘΥΘ. 

ΟἰαΞ5ὶ5 
ἀοίογίοῦ 



ΡΕΒΑΒΕΑΤΊΙΟ. ΥΠ 

Αἃ οοἄϊοοθ5. ρυϑθοοβ δοοϑάϊ ἱπίογρυθίδεο Ἰαϊτπα ἃ Ῥοίσο οἷς 

Οαπᾶϊᾶο Ποοιηυο τηθᾶϊο 5. ΧΥ͂ οοπίθοϊα, αα86 5Ιρτβοαῦαι ἀτ 

Ἰὐίοτα Ὁ. θ᾽ αὰᾶ οὰπὶ 1Π ὙΟΪΌΠΠ1Π18. ῬΥΊΟΥΙ5. Ὀτδϑίδἐϊοθ 
ΘΟρΙοβίαβ ἃσθῖθ ἃρύϊι8 50, Πῖο βαξ8 Πᾶρθ0 1ᾷῺ τϑρϑίβυθ, 
απο ΜοπθΙββομμῖΒ 46 10 Αρρίαπὶ ᾿ἸΡσόσσατη ἰπίθυ- 
Ῥτοίθ γα]ᾶθ ργοῦδθη ον ἀϊδβραίανιῦ: ᾿Οδπαϊαθπηη. ἀπὸ ΘΟα 108 
βοααθ 58θυῖθ αὐἰάθη Πργοσπη δὰ Ὁ δοοθάθηξθ ) ἀϑὰπι 
6556. ὉΠύΐπιο ἰριδαν σταᾶπ οαμὰ Ὁ οὐ Ο δὰ ϑυπᾶθιῃ ἔξοπῦθμι 
γτραϊγοηῦ, τηαύατθ ὑδιηθη ἀθῆθχοβ 6886 πηοηβίγασθ οὖ δου Πᾶ5 
ΠΟΠΠ]185 ἰπυ θθηι ΘΧΡΙΘπδ5. οὗ ἀπίγθυϑδθ βουϊρύαγαθ αἰνου- 
αἰναΐοβ.᾽ Αἰαᾳὰθ βδθρίβϑίστηθ Οδπαϊα] Ἰθούϊοπθϑ ἀθῆθχαβ 6586 
δα οοὐϊοοθα 1 ὃχ δαποίαυϊοηίθιιβ ποιὸ ουὶὺ αὐἷπ οοσποϑοδύ. 
Ουδιηγὶβ δαΐθπι Ῥδυαμ Οἰθρδηΐθυ οὖ δοουγαΐῖθ Ἰἰηγιύδαιθ 
Μίπουνα ρθυσσπαθθ Οὐπαϊπ5 νουίουϊξ, ἰϑπιθπ 8Ὸ ΟἸΩΠΙθι5 
Θαϊδουθαβ ἰπ Ὠοποῖθ οϑὺ παθῖζιβ, ἃ Μομθ᾽ββοθηϊο ἰπ 
τηϑίοτθ αὐδπὶ τηθἃ αὐϊᾶθηη βθηίθηίία ᾿Ιοθραύ. Νά αποᾶ 
ῬΘΥ 86 ὙΘΥΙΒΙπ116 γ᾽ ἀθὈΙΥ οἱ, ααἱ ααὰθ γϑύϊο ἱπίθγοθαδὺ 
Ἰπΐου ΠΙὈΤΟΒ φγΎΆθοοβ, ααθαθ ΑΡΡΙΔΠΙῚ ορθῦὰ πόδ ϑαπὺ 
ἐγαδιία, Ὀδθπθ βθοῦμῃ γϑραϊαγουῦ, ἃ Ἰρϑττὰ τα]}1 ῬΘΥΒΌΒΔΒΙ: 
ΘΧΘΙΏΡΙΔΥ, απὸ δπαϊαπι8 πϑὰ8 δῦ, ΠΟ τηυ]δατη αἸΒΟΓΘΡΊ1556 
ἃ οοὐϊοῖθαβ δάμαο βουγαῦβ πὸ ἔα1586. αἸβουθρδηὐ τη 8118} 
δία αα8θ Ῥϑυμ 015 Ἰοοΐβ ᾿πυθαϊζαῦ πίον Β οὗ Υ οὐ ἃ 
γ61 οὐΐαιν ἱπίον Ὁ οὐ 1; Οδπάϊαστη ᾿ρϑατα ϑαΐθιη τηὰ]ίδ, 
ΟἸΆἾ51556, 8118. Δ α141550, παι Ῥϑιθοβ Ἰοθοβ, αἱ ΑἸ ΠΟΙ ]Π]ΟΥΘ8 
ογαπῦ απ αἀἀο5 ἱπίρ!]θσογθύ, βὑι] ἸΒΒΊτη 6. ῬΘΥΥΘΥ 1550: ΟἿ] 
πθχυ 56 πίοι !γατη ρουβροχογαὺ Ὑ8] ῬΘΥΒΡΊΘΘΥΘ 5101 υἱᾶθ- 
Ῥαΐαν, αὐδιπασϑιη γουῦρῶ στᾶθοδ ὑπγθαύα οογγαρίδνθ θγϑηΐ, 
8 ΘΧΘΙΏΡΙΔΙῚ 510 γϑοθαθηΐθιη ΠἸρουῖαθ γοῦρθδ ὑγαϊύα γϑαα]- 
ἀἴ58θθ. βῖγθ Ὀθ16 5ῖγθ 1τη8]16: ἴπ Ὑϑρὰ8 τηϊητ ]85 γοὶαῦ 1Πη 
ἀϑι ὑθιιροσατη, ῬτΟΠΟΙ πη οἱ ἤδθιη Πα ρΘπᾶδηη ΠΤ} Π|Π10 
6586. ῬΓΟΡΔΌ116. ΝΊΒ1]Ο τηῖπὰβ παι τᾶστο Οδπαϊαὶ 1πΐου- 
Ῥυθίαυοηθιη Ἰαύϊπδτη πὶ δαποίαἐομ! θ8. ΘΟΙΠΠΠΘΙΠΟΥΑΥ,, αα]8 
Μομαθιββομηῖο βἰγθ ἰὰ16 5'γθ ἰηϊυστα ἴῃ ὙΘΥΡῚΒ ΟὙΔΘΟΙΒ 
οἴἴθπάθηθ ἃ Οδπαϊᾶο τϑιηθᾶϊα, στϑρϑύθσθ οὁχ πιϑὰ υἱάθραίατ. 

1) ϑοϊω Οδθιἐϊοογασα ορίζοιηβ οἱ δχ σ'ΘηΘΥΙΒ 1 8] αὰ0 ΘΟα]ο6 
γα θύυν ἱππούμ!556. 



Ϊ 
ἀε τἰὸγο- 
χῶγα ἢ- 

ἄς 

ὙΠ ΡΗΕΛΑΕΒΒΆΤΙΟ. 

Φυδθ Πα65 ΠΌΥῚΒ ΤΠ ΒΟΥ ὑ]8 Πα θοπδ, 510, πὸ [86116 
εδὺ δᾶ ἰαύπιθπάυσμη. δα πὖ σθ8, αὐδηΐαχῃ ἢΠουὶ ροϊίοϑβῦ, 
αἸϊπαϊοοῦαν, ρυοἤοῖβοὶ ἀθθθηηιβ οχ ΠΡ γοῖβ, 'Ἃπδ ΠΟΌΪ5., αὖ 
ΔΤ ΒΈΡΥδ, ΘΟΠΊΤΠΘΙΉΟΥΔΥΙΪ, οὗ ἴπ Οἱ οἷ, οχ αὰοὸ [ἡργοδ οοαϊ- 
οαπὰ ΟἹ βυχογαπύ, ἰπ γαῦύ. ρου. 141 βογσγαία βαθὺ. Θαδη 
Θμΐμὶ οοαϊοῦτα ΟἹ δαὺ πορ]θρθηύδιη ααὺ α1]ΠΠσοπύϊδιη Υ δὐϊ- 
ΘᾺ ΠῚ ΔΙΌΠΘΙΥΡΙ ὑθϑυϊπηομῖο ἀ81] ἴπ ΓΤ γοῖβ ἀΘΡΥΘ πα] μη 8, 
οδπάθηη οἰβάθσῃ 110718 Πάθπι ἐγ] απ άδτη 6556 θὐϊδηη 1π οϑίθυὶθ 
ἈΑΡΡίδη1 βουϊρῦϊβ οοπβοπίδπθιμη δύ. υᾶ ἀθ οαῦϑα ΟἸ1ῃ 
ΠΘῸ 6Χ ϑ'ΟΠ ΘΙ Δ ΘΙΙΒΟΥΙ Π60 οχ ΜϑΠαΘ]ΒΒΟ 1} Θα ΟΠ] θυ15 
ΘΟΡΊΟΒΟ] ροβϑιῦ, αὐδύθπιιβ ΔΡΟΡΎΔΡΠἃ γϑοθαδηὺ ἃ, δύ. ρυ. 141, 
ΘΟαΙοοη δ οπθίμηι ϑοουγδἐϊββι 6. οὰπὶ Γ ργοὶβ ναῦ. ρου. 141 
ΘΟΙΏΡΑΙΤΑΥΙ, ὑπᾶθ Δρραιαῦ ῬὈΘΙΤΠΔΡΙΟ ΟἸΏΠΪ ΠῚ ΥἹΓΪΟΥΤΤΗ 
ΠΙΏΘΥῸ ϑβοδύθυθ ν᾽ δμθύσιῃ υ8] ροίϊιιβ, αποα 1άθχα ϑβϑὺ, οο]οθ8 
Οἱ. θᾶ νἱδϊὰ 11 ποὸῃ διὰ δα πϑχατῃ βθηὐθη δι πη απ Τα 
δι γὙ08 οὐὐμπορυδρῃῖοαβ οὖ ρυδιηχηδίϊοαβ, δι ἔΟΥΤἃ8 ὙΘΥΟΥΤα 
οὖ βυῃὐΐδοιϊοαβ σγαύϊομθβ βρθοίαηῦ; 8118 10015 υϑυρϑ, ΟἸἾ588, 
8.}115 σϑῦθα δααϊΐα βυπῦ, παπᾶ ρϑαοα υἱξοβθ ἀθβοσιρύδ, ποη- 

ΒᾺ]1ὦὼ οὐδ οοπμϑαϊίο νἱἀθηῦαν τησίαΐῶ 6586θ.0.ὙὈ [πᾶ6 βϑυῃὺ 
παΐδθ, 1ἃ αὐοὰ αυἱ ΜοπαΘΙβΒο μη} δἀγέθιῃ οὐ ϊοᾶπι ἱτηργο- 
Ῥᾶπᾶδηη 6588 οθηϑαθυιηῦ, ΠΟῸῚ ΥὙἹαθηἑαΣ 1ηἰ6]]Θχ 5856, Ῥου- 
ταῦ] ύαθ 1111π8 οοπΙθοίΐαχσαθ, ααἱρυθ 8 ὙΘΥ δβϑθοαίαβ 510, 

ΤῊ Ὁ]015 ἸΟΟῚ5Β 58η60 ἀπ ϊαη 6586 ροίθϑὺ, οὺ δᾶθ0 ἴπ δχοῦ- 
βδίϊομθη δὲ αἀθἔθμβιομθμι ΥἹΥῚ ἀοοίϊββιταὶ α1]Π]σ θη Ἰβϑίτηῖατιθ 
αἸοία βαπίο: δυσαυϊῦ, οατῃ δῶ 810 οοἀϊοθχῃ οοπάϊοῖο, αὖ Βαυᾶ 
Υ8ΥῸ Ῥ86η6 ἀθβρουδπάμπμ 510 46 γθϑυϊαθῃ!β υϑυὶβ ΑΡΡΙδ πὶ 
ὙΘΥΡ15. Θυοάα τηᾶχίτηθ, αὖ ΘΧθιρ]υτη δαξογατα, ρου ϊποὺ δᾶ 
ΒΤ ὑθιηρουτη ΑΡΡΙΘΠΘαμη, 409 απο, ϑ5ἰτη]δύαᾳαθ οὐϊδυα 
ΟΟὐο ΑΡΡΙδηΙ 11ὈΥῚ ὑγρὶ8 ΘΧΡΥΘΘΒῚ ἴῃ ἰπροπὶ Ρῥγοαϊθιπηῦ, 
δΟΟΘΌΥΑὔτι8 ταϊῃ] ἀρθπᾶμπμιη οὐϊῦύ. Οὐἱ ἄἀθ μδὸ τ δρουιηῦ 
ΥἹΕ ἀοοίββιμη Η. Βοσρ, α. Κυαϊ, Κὶ Τίοθθοι, Καὶ. βόομθπΚὶ, 
α. Ζίρρϑβὶ Ἶ), 8111 8118. ὃχ οδιιβὶβ ἐθιιρογα ἐγαᾶιία ἀθίθπᾶθυθ 
βύπαοθαπί. Αἰαὰθ αὖ 1ρ886 αὐἱᾶὰ 5Βρηἰίϑιη ἰϑῖὴ ΠΟ Ιοθο 

ΟἷαΥθ Ὀγθυιθγαθ ρῥγοῆύθαι, σαἱῃϊ νἱαθίμν ἀϑὰ8. [θη ΡΟΥΌΤ. 
Αρρίδηθιυβ ρϑι]ο πρρ]θοθηίοῦ πθαθ γεῦὸ 68. βθ:ρΡ Υ 

1) ΤΊ]ο8. θοσατα ΠΠΡγογατη αϊβραϊαὐ οπυτηαπθ γ. ᾿. ΧΙΥ͂ βα. 



ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ. ΙΧ 

ΒαΡοπᾶδ 6556 οοαϊοῖθυ5, ααἱρρα πὶ ψαϊθὰβ αὖ 8118. 1 ᾿θΙηροΥἃ 
Παυᾶ ταῦοὸ οοιτιρίδ 6850 6χ δοαϊοῖθαβ ΟἹ πὸπ 80] τη ᾿πΐου 
86, 868 οἰΐδιη αὐτὴ γαΐ. ρου. 141 ΘΟΙΡΑΓΆ 5 δρραγθδῦ. 
Ἶ αδ ογέλο- 

Ο Ουοᾶ [Ιἄθϑτ οδᾶογο υἱάθίυῦ 'ἰπ γε8, αὐδ8 οὖ 105888 ργαρλία 

ΒΟ Ἰοθο πἰβὶ ΟὈΙΓΟΥ ἐδπροῦθ π᾿ δΠΐτηο πὸπ μᾶ060, ΟΥδβο- “ἐ ϑγατις 
ΟΟΥΔΡΙΘΑ5, ἷἱπ ἴουτπδβ οὖ βθχίοπθβ ποιλίπατη οὖ γοχθόγαϊα. 
Θυδήθηι ἴῃ ΟἸΠΠἾθιι5 ΘΟΘΙΟΙΡΙ5, οἰΐδτη ἴῃ αΐ. συ. 141 οὐ 

ἦπ ΙΥΪΒ τηδ πη βουρ 8 δχοουρίοσαπι (πβίδμἑϊπι ῬοΟΥΡγτο- 
σοππθίϊ, τοᾶστιϑ οϑὺ ἱποοπβίδηζιδ, τηϑίου αὐϊᾶθτη ἴῃ. ΥΘ6Θη- 
Ἐουθυ8. Μοπαθββομηῖτβ ἰριύαῦ αποὰ 15 1π ΥΘΌτι5 ὈΥδ6- 
δαπεθυ5 δ᾽ απδίθππαβ ΠὈΌΘΌποτΟ εὐ ΒΟΚΚΟσΟ δθαυδὈ! 1 αΐθσα 
ον ζουυπϑυτη ἷπ οἄθπαϊθ ΑΡρίδηὶ 1Ὀγ18 θχρθϑενυ, 
αυΐβ εἰ, αυἱ οἱ νἱδο ἀοὺῦ 868 μῖ5 Υἱρίηε αυΐπατιο ἔδυ 
ΔΠΠῚβ5 ΑἸαϊοίτηιβ ἴπ ῬΔΡΥΣΒ 'π Αθρυρίο σὑϑρουῦϊβ δἰϑαὰθ 
τη 5 Ἰρϑῖὰβ Αρρίδηὶ δοϑίαϊθ βουὶριϊβ θπάθιη γϑγιθίδίθτῃ 
ξουηασυση ἔπϊθβα δίαπθ 'ἴπ Αρρίαπὶ αἱ οχϑίαπὺῦ [10018 
Τηϑ ΒΟΥ ΟΪ5 Τη6 61] δου]. Εδο ἰριταῦ βου ααθπᾶδηι 
ἈρΡρίδῃηὶ αϊοίαηὐ5 νϑυθᾶ ΘΧΟΘρΊ5886. γὙ6] ἀθβουθοπᾶο οπαγίαβ 
118 τηϑπτι βουιρίδβ ΘΟΠ ἔβοῖββθ ΘΧθρ]8ὺ ὈΙΌΠΟΡΟΪΔΘ: αὉ]15 

Ο ΡῸ οοχΐο δἰβυτηδυοσιὺ, φυοά ΜΙ μ᾽ ΒβομηἾτ85 ἰγρὶβ ΘΧρυθϑϑιῦ, 
᾿ ΒΘΠΩΡΕΥ͂ ἩΠ]ΠῸτη ΒΟΥ  ρ51556 ἀεί, ἐς, γίγνομαι, γιγνώσκω, 5ΘΠΙΡ 6. 
ἢ ῬΟΒ 1556 δαρτηθηξιμῃ. 6 Ἰομίνας Αὐθοουθ, βΘΠΊΡΘΥ ΒΌΤΩ 
ἢ 6556 ὐξογ18 οὐ ἴπ [ἰἰΐογα Ἰαύπα γ τθαᾶθπᾶδ, βθιαρο Ὶ ἀβὰγ- 

Ῥᾶβ86 ἔουτηδβ τήμερον, γυμνασίαρχος, βασιλεῖς τηυ]ίϑατιθ 8118 
ἘΣ ΘΘΠΟΥΒΡ Αὁ π Μοπαθιββομπῖτβ αὐϊᾶθμη. ΟΠ ΌΤΩ 

ΟΥΠΙΔΥΌΤΙ ΤΟΙΙΠΊΘ 6 5:τη]]πτη Δα ΔΙ ΠΠἐαίθιη δββθουίαβ δῦ 
δαῦ ἀββθαὰϊ ροίαϊύ. Νραὰθ σὑϑῖο ἀπθιϊαυ] ροίοϑῦ, ααϊπ 

 ἴρβθ6 Αρρίαπιυβ ρουΐβοίΐδια απδπᾶδπι βουϊρύϊοπυτη ἰβύθυ ἉΤΩ 
 ΔραΘΔΟΙΠ αΐθμι αὐϊατιθ ουγαγθ ποι ρούαθυϊδ, 51 αὐϊάθχηῃ 6. δ΄. 
ΡῬυδοίον ἐδείκνυ, ἐγεγένητο, μέχρι οἰΐατα ἐδείκνυεν, γεγένητο, 
᾿ μέχρις Εἰδίτιβ υἱΐδπαϊ οασβα βουΐθοσθ ἄθοαϊ ). Θαυΐθαβ ἀθ 
 Ο8515, οἶβὶ Βδπα Ἰρθοσο ρουτη]ίδ, ΔΙ 1 Υ10 οὗ πϑρ]θοθηΐδθ 

Ὁ 1ὴ Οὗ ΖοΙαϊκ (νυ. Ρ. ΧΥ), ααἱ Βίἰαύατα αὐἱάθιη δὉ Αρρίϑῃμο 
 Υἱίδύαχη 6886 ἀοοθί, ποὴ ἰδίηθῃ οοπβίαπξοσ. Θπδ ἃ οδυιβδ οἰβὶ 
Ο ΠΟῚ ΟἸΏΠΘΒ ἰοοΐ, φαϊθαβ Βιαίαβ οχβίαηΐ, οουσυρίϊ 6886 ρυΐαπαϊὶ 
Βαῃπί, ἰδιηθη οδνομάυτη δῦ, π6 οοπίθοξατίβ πονὶ Ηἰδέπβ ἴπ- 



“πὸ τὰν οστοο τ. 

σινάδενυναν αι αὐ έον 0. οὐ -τὸν “Ὅ.. 

Χ ΡΒΑΒΕΒΑΤΙΟ. 

ΒΟΥ ΘΥΠτη τη 61] δου] ἀθθθυϊ, διηθη αἰββθηΐθη5 ἃ Μοπαθ]85- 
ΒΟΒΠμΪΟ οοαϊοιπιὶ Ἰδοίϊομθθ Ῥθύβϑθρθ βΘυΎΥδΥ, αὐἱὰ αὐἱϊὰ 
Αρρίδημβ βουϊρϑουῦ Ὑ61 50.101 ψο]πουιῦ, τ]}1] πὸπ νἹαθὗαι 
ῬΟΒΒ6 ἀρθιποπβίγαυ! ΟΟΥ 8 ΔΥρυηθη 15. Τα ἀθιηστη Βἃϑ 
7085 ΘΠΗΠΟΙΘαΥΪ ΡΟθ588 Ῥαΐο, οὑπὶ ΔΙΙασθδπᾶο ΟΧ ῬΔΡΥ͵Ὸ 
Αρρίαπθα 8018 διῆρία οὖ αἰ] σθηίθυ βουρία πουση 80 
οογίαμη Βα θβιαϊαση πᾶποῖϊ ουϊπηαδ. Πὶ ΒΟΥ ΘΠ. δαΐθιη 
ἐς οὖ εἰς, ἀεί οὐ αἰεί, γίγνομαι οὖ γίνομαι, γιγνώσκω 
οὐ γινώσκω, ἷἵπ 6] ΙΒ] ΟπΙθα5, πὶ ἀϑὰ Ἰἰἔθγᾶὰθ αἀα88 νορδᾶίατ 

ν Ῥαιδσοσίοδθ, ἴἱπ δαρτηθπΐο Ρ] αϑα δι ρου θοῦ! δαῦ ΟΠ.1880 
ααὺ ροβιύο 8]1}|15816 ὙΘΡι5. 5:11} 10 8 5θοαῦαβ ϑὰπ|ὶ σΟαΙΘΘΊὴ 
γοποίαπι, αποοῦη γαύ. συ. 1894 ρ]θυυστηαθ ΘΟΠΡΎΤΙΘΥΒ 
ΒΌΡΥΔ ΟΘΟΙΩΙΠΘΙΠΟΥΑΥ.. ΗΕΘΟ Πᾶραϊ, αα86ὸ ἀθ οοα]οΙθυ8 
ῬΥδΘίδυου. 

Ααἀποί- ΠΎΔΗΒΘΟ ἴϑιη δα αδἱζθύιτη δαποίαἐ!οπαση σθηιβδ, 60 
ἐϊοηπο8 αα 
τὸς 5ροο- ΑΡΡΙδηϊ θα ΟΠ ἱπβέσιχὶ. ΑδαΙαῚ ϑηῖτη ΜΘΠαΘΙΒΒΟΒΠΪ:, 

ἐαπέεοβ 41 αἰϊαυαίθπαβ ῥγϑθὶγὶῦ, Θχθιηρ] πη βθοαθαϑ ΤηΘῃ ΟΠ ΘΙῚ 
τη] αυῖαη. ΟρΡΘΥασπα, ΠΙΡγοσια, ἀἰββουξαύϊοπυχη, ἀϊδραΐα- 
ἰϊοπατη Ὑἱτογαπιὶ ἀοοίογθαμη, αὑδθ δἃ γτο8 80 ΑΡρρίδπο πϑι- 
ταῖδβ θχρ!!οαπᾶδθ οὐ 1]υβίγαπᾶδβ ρου πθπῦ. υᾶ ἴῃ τθ 11- 
Ῥαπΐου ρυοβύθου πη τηᾶχίμηθ δα παὔθα τη 6586 ΘΧΘΙΏΡ]ΔΙῚ ΑΡΡΙδηὶ 
Τλιᾶουϊοὶ ΜΘΠμ ΘΙ 5θοηπῖ!, αποᾶ ταϊῃὶ βατήτη οαπι 1 οΥ Π αΐθ 
ὌΧΟΥ ΥἹΓῚ ἀοούϊββιτηϊ ρυϑθοϊδυ ββϑίτηδ 1Π ἀϑαπι ἰγϑα]α]ῦ, ΡῬΓΤῸ 
αὰδ 5ἰπρη]ανῖ οουηξαΐθ ποὺ Ἰοθο σγαύϊδβ ἀρθΥΘ στα ἸβΒἸ τ τὴ 
τα οϑὺ οἰβοίυθση. Ἐπ 110 δπΐτη ΑΡρίδπὶ ΘΧΘΙΩΡΙ ΔΙῚ Ῥ6Γ- 
τη σ απ ΠΌΤΩΘΥΆΤη 1 γατη δἀπούαϊ οπιπι ἃ ΜΘ Πἀθ]ββομηῖο 
τα] ο5. ῬΘΥ 8πποβ ἰδοίαγαχη τηὰὐιδη! ροῦα!. Οπαδυυτη ΟΌΠῚ 
1105. 81185 δυῦ τηϑποᾶβ γ6] βιρουυϑοῦπθαβ ϑαῦ ὈΟΠδ5 γ6] 
ἔα 1585 ἰαἀϊοαθατοβ 6588 ῬΥῸ οθσῦο βοίδιη, π}1Π1] Ῥυϑθιη  ὑθ 0 
Ἰοθαῦ τὴ δὐθα]ϊβθθ ΠῸπ τηοᾶο 68, α88 γογᾶ ᾿ια]οαν!, 568 

οἰΐδιη θῶ, αὰδθ οθηβθαϊ ΠῸΠ 5'π6 ἔγποῦα, 58 ργορϑηᾶδα 
γἱἀθηΐαν 6886 βῖγθ συϑιοϊθπᾶδ, δ οἷβ, αὰἱ Αρρίαπο ορθύϑιῃ. 
ἀδπύ, δχϑιηϊπαίαπι τ]. ΤΊ] δαύθιη ἀϊβραϊαϊλοπυσα. Π1Ὀτο- 
τυσπαθθ τηα]ΐουτιπι Ὑἱσοσιπη, ααἱ δῦ ϑιηθπάδπαᾶο δυὺ Ἰηὐθυ- 
Ῥγϑίαπαο Αρρίδπο βὑπαϊατη παυδυθυιπῦ, π6 ᾿ὐθΥα μι [θυ απ 10 
ἴπ δαποίαιϊοπιθυβ ᾿ϑσθγθηῦαγ, ροϑὺ ργδθίαθοπθιι 608 αὖ116 
ταὶ γιίβατα οϑὺ οχ οὐᾶϊπθ δρμβαθϑίϊοο θπυμηθσασθ, 1 αὖ 



ΡΕΒΑΒΒΑΤΙΟ. ΧΙ 

Ο1η δαποίδἐϊοπιθαβ ᾿0518 5018. 8.6 ὙἹΤΌΤΊΠΙ ΠΟΥ ΠΟΙΏΪΠ8, 
δἄξουτα οββϑὺ βδἐϊ5 ᾽). 

ἐ: Θυοᾶ δτρσυχτηθηΐα ὙΠ 1186 σθϑύδυμη ἅΠΠῸΒ ΠΈΡΙ, 581π- 
᾿ς ρα αβ ΡδρΊπαΒ Ὑ6] 1π ΤηϑΥρπ6 ΔΙῚ, ΒΡΕΙῸ πι|6 ἰθοίου! 

Ῥοϑυργαίαση ἔθοϊββθ, ΠΘαῸΘ ΤΠΪΠτ8 ΘΧ ΘΙΠ15 88 Τ1Π| γἹἀθθαίαν 
ΒΙΠΡΟΊΟΒ ΠΠΡΥῸΒ ΑἸνΙΘΥΘ ἴπ ῬΑΥΔΡΎΔΡΠΟΒ, ΟἸΔΥΤΩ ΠΌΤΏΘΙΊ 
ἴη ρῬᾶγίθ ρδρΊπϑγιτη ΘχίθυΊουΘ ΡΟ] ᾿πνθηϊαηύιτ: οδρὶύατη 
δι η ΠΠΙΤΏΘΥ Π6 ἀοϑι ἀθυδυθη τ, τη] ΟΥἹ 5 ὑΥ}15 8 1 θΥ]ΟΥΘ 
Ῥαγίθ ῬρΊΠΘΥΤΙΠΙ 608 ΘΧΡΙΥΤΗΘΠΟ8. ΟΟΓΔΥΪ. 

Βοβίαύ, αὖ σγαίϊαβ ἃρδηι ἡ 81Π| ΤηΠΔ ΧΙ Πη88 ΟΠΠΠΙΌΤ5, ΟΕ] 
ἴπ Βᾶὸ δαϊζίοπθ ρᾶυπαδ στἱῃὶ ργϑθδίο ἔπθυιπί. [πὐθὺ απ08 
τηο]θδίπτη Ὀ]δρτ] Δ Τη ΟΟΥΤΊ ΘΠ ἀΔΥ Τὰ ᾿ΔΌΟΥΘΠῚ 5150: 016 ηΐθ8 
ΤΩΘΘΉΟΡΘΙΘ ΠῚ6 5101. Οὐδ χοῦ Ηδπηβ Ῥθίβθυβθῃ υϑίθυθ 
δτηϊοια, τηθουτη ΟοπΙπιποίαβ οὗ Κυτὶ Βορ]ηρσ, ΥἹΥΙ οὕ 
δϊβίουϊαθ Βοϊηδπδθ ἔπτη Τὶ ΠΕΙΏΤΠΔΥ8 8. ὈΘΥΙ ΙΒΒΊΤητι5., 1τη- 
ῬΥΤ15 δαΐθιη ΒΙΠΟ 61}. υἱῦ ἀοοὐϊββίτητιβ οὖ ΥΩ] ΟἸ ΒΒΊΤΉΤΙΒ, 
αἱ ἀϑαὰθ δὰ απδίθυ ΟΠ θὰ {γ]  ϑἸτησ τη ὈΥΪΠ τη Ρ]ΔρΊ 88 
ΤΘΙΘσΘ 5 απϑηΐαμη 10 ὙΘΙΌΙΒ ΑΡΡίδηὶ οοπϑυϊ θη α1]5. Οροτᾶ 
οὖ ΘΟΠΒ1Π10 τ1}1 δαξαθυιῦ, ΟἸΠΠπ68, ααἱ μ80 Θαϊθοπθ αἰθηίαγ, 
ϑγαΐο ϑΠΙΤηΟ ΤῃΠΘΟΌΙΏ ΔΡΊΉΟΒΟΘΥΘ ὙΒ]Ίτη. 

ΒΘΥΟΙπΙ Καὶ. Θαυϊπί. ΜΟΜΨΥ. 

Ῥϑμ]π5 ὙἹΟΡΘΟΚ. 

1) Οὗ ν. ΧΙΤΝ Βα. 



Ἷ 

τἀλασος ς καρ τοτοσσασο σιλφυνον-πἰαοῦν κονλλιῶλ 

ΧΠ ΟΟΝΒΡΕΟΤΌΒ ΟΟΡΙΟΌΜ. 

ΟΟΝΒΡΕΟΤῸΒ ΟΟΘΙΟΌΜΌὍ. 

Ἰ 
Β: ὕβϑη. Μαῖοὸ 387 

[ἃ: Μοπμδο. συ. 8174, 111π|8 Δρορύϑρδοι, υ. ἢ. ΤΥ 84ᾳ.1 10 

Υ: γαΐ. συ. 184 

Ε: Ῥαγίβ. 1642} ΕΤΩΡΉΥ!]. ΠΟ 8 6019---Ο49, 

Ε: Ῥαχίβ. ἡπιθὶ ΙΥ̓ ξ 1--2924 

ΤΠ. 

Ο: Οδμάϊαι ᾿πὐογργθίδίϊο Ἰαύϊμ 

ἯΙ. 
δ: ῬαΥ15. 1681 

Ὁ: Ῥασῖβ. 1682 

ἃ: Ὑταῦϊθ]. ἈΠ ραΙρ. 14 

ἔ: Τάυγ. ΤΙΧΧ, 88 

“ἰδγῖ᾽ 81 Ῥοβὰϊ ἴῃ φαποία ομιριβ, βοϊῦο τὴθ οὖ οτηπίστη οοαϊουχα 
οὐ Οδπμαϊαϊ ἱπύθυρσγθίθἐϊοἱβ ΘΟμΒΘΗΒΌτη γΟ]υ 886. ΒΡ ΣΠΟΔΓΙΘ. 

1) Ῥγδθῦθσ. ῃοΒ αο8 ΘΗΠΤΏΘΙΔΥΨΙ ΟΟαΙΟ65. οὐΐδτη γαῦ. οΥ. 141, 
ὯἋθ αὐτο γ. Ῥ. ΠῚ οὐ ΥἼΠΙ, ᾿πὐοσάστα ἱπ δἀποίαὐιοπίρθυβ οοια- 
ΤαρΙοσαίαγ. 



ΟΟΝΒΡΕΟΤῸΒ ΒΙΟΟΕΟΜ. ΧΙΠ 

ΟΟΝΒΡΕΟΤΌΟΌΞΒ ΒΙΟΙΟΒΌΜ. 

αν. ϑέθρμϑδηυβ (θαϊθο ΑΡρἱδπὶ ἃ. 1651). 
ΒΙρσίβτη. (θ᾽ θηΐαβ (ἰπἰουργθίαθο Αρρίδπὶ Ἰαἰϊμδ 
ἃ. 1664). 
Ἡρητσ. ϑέθρμϑηυβ (θα Αρρίϑηϊ ἃ. 1692). 
ΑἸοχ. Το ]τὰ5 (Θαϊῦο ΑρΡρίδηϊ ἃ. 1610). 
ϑϑιη. ΜΌΒρΥανα8, οαἶτ8 ΒΗΘ 15 πδὰ8 οϑὺ Βομνγοῖρ- 
ΒΘΘΌΒΘΙΤΙΒ. 
ΒΟΒθισΘΌΒΟσΒ (οαϊδο Αρρίδηϊ 8. 1188). 
ΤαΘΌΠΘΥΙ ΑρΡρίβϑῃϊ δαϊτίϊο Πιαούϊαηδ (8. 1840). 
Τπητηϑη. ΒΘΚΚοτιβ (οαἸζΐο ΑΡρίδπὶ ἃ. 1852. 1868). 
ΜΘηἀΘΙββομηῖπβ (οαϊξίο ΑΡρίδῃηϊ ἃ. 1879. 1881). 
Αυὐρ. Νδῦοκ, οαΐαβ οομϊθούασΒ ἀθὰβ θοῦ Μϑη4615- 
ΒΟΒΏΪΠΒ. 

ἄἈππιανοῦ Ῥωμαικῶν ᾿Εμφυλίων 4. Αγρρίδπ Οἷν1] 
Ὕγατβ: ΒοΟΟΚ [1 ραϊθα σπῖῦῃ πούθβ ἃπα τηᾶρ ὈΥῪ 
Ψ. Τῷ. Βυσδομδη- νι άβοι. Οχίοτα, Αὐ ἔμ ΟἸαστοπάοῃ 
Ῥτθββ, 1902. 
Οὐ ΘΟΒΊΒομθΒ. ΤΘΒΘΡΌΟἢ. γομ 17. γορ ὙΥ̓ΠατηοντὺΖ- 
ΜοΘΙ]ΘπαοτΗ͂  Ρ. 116---128, ΠῚ ». 11---Τ8 (φαϊαϊ! 
Θοτητηθηὐατοαιθ ᾿ηβύσιχιῦ ΑΡΡΙϑηὶ Ὀ6]]. οἷν. 
8 26---11). 

ΠΌΤΩΘΥῚ ΒΙσηϊΠοθπὺ Ὁ6]]. οἷν. (γ61 ΕταρΡὮγ1.) ΠΠΌΤοΚ 
Ι--ὟΝῦ, οδίθσοσσση 1 σου ΟΟΙΩρΘμαΐα, σο]αΐ 
Ῥγοοθι., Βδ8., δ] υ.. [θ6υ., 110. οὔθ. ποῖ θϑῦ ΟἿΣ 
ΘΧΡ]Ιοθιη. ΝΌτΤηθιτιΒ ῬΤΑΡΥΘΡΗΪ 50] 1τ|85 δὶ δα ουξατ, 
βρθούαὺ δα ΠΌσαση, ἀθ αὰο δριδαγ, ᾿ρϑατη. Οθύθτα 
5151, γϑ] αὖ 80γ. (Ξ-- βου ρβὶἐ), βΌ80. (ξξξ- βαβρϑοίνυ), 
6. 5. (ΞΞ ΘΧθιηρ!}} στο) δ]ϑααθ ἔδοῖ!θ ᾿πὲ61}16- 

ἧι βαπίῃγ. 
 ἩΤΒυογαΙαΙβ ΡΔΥΒΡΤΆΡΒΟΒ Ἀβουϊρβὶ οχ αϊδίοπθ, αὔτη Ὁ. Ηπᾶθ ᾿ 
Ἵ Ουγανῦ, πΙ81] αἰβοσίθ Κυῖσουι δαϊύϊομπῖβ τηθη- 

ἐϊοπθιῃ ἔθοϊ. 

᾿ ὕπμοῖς ( :.» ἱποῖυβὲ ἴπ Ῥγθηνμθβὶ βαμὺ ἀϊούδ. 
᾿..., Ω » ὈῬτδβϑίου οοάϊουσῃ ἤἥδροιῃ βαπὺ δαάῖίδ. 

"» ΑΡΝΕ », δοϊοία βαπύ. 



ποι ισσνα, σι δ δωνσανυνκ 

νι μω ἃ κευπδω νυν, οἱ σὐπκῥλὸν ων 

ΧΙΥ ΟΟΝΕΒΡΕΟΤΙΚ ΤΙΒΝΟΒΌΜ ὈΙΒΡΟΤΑΤΙΟΝΌΜΘΟΟΕ. 

ΟΟΝΒΡΕΟΤΌΒ ΤΠ ΒΕΟΒῸΜ ὈΙΒΡΟΤΑΤΙΟΝΌΜΟΘΒΕ, 
οὕΛΕΌΜ ΤΙΤΌΙῚ ΙΝ ΑΟΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΌΒ ΝΟΝ ΑἸ ΤΑΤῚ Β5ΌΝΤ. 

Η. Βοτρ, 6 Αρρίδῃὶ πὰ ἐθιῃροσαχη. ΤΊ το ἢ πῃ ῬΒ]]Ο]Ορσ τη 80- 
ἀαἸ]ΐυτη ΠΗ ΡῚ ϑθυρῖηδ τ ΒΟΠΠΘη815. ΒΟ], 1888, Ρ. 91---97. 

Η. Βούρ, 6 ρδυθϊοιρῖ ἐθιηροσθσα ἃ8ὰ Αρρίϑπθο. Ὀ188. Βομη. 
1884. 

ΝΕ. Βιῤβομοῖβκυ, Ζοι βου ΤΥ αἴθ δβύθυσθι Ίβομθη αγτη- 
πϑδίθη 838 (1882) Ρ». 440-- 447 (τϑοθηβίο δαϊθομῖβ Μ6Ππ4618- 
ΒΟΒηΪ8Πη86). 

Βοϊββίθν ), δ ββ11 ΠΙΟμΙβ ΟΟοοθίϑπΐ ΠΙΒΟΟΓΤΙΔΤΌΤΩ ΤΟΙΠΘΉΒΙΌΤΗ. 
αὕδ8 βΒαροτιβαπῦ οαϊαϊ. ΥΟ]. 1---ΠΊ, Βργο τη, 1895. 1898. 1901. 

Βοτρμθϑὶ, Οθανσοβ οοσηρ]δέθβ ὑ. 1, Π, ΠΙΒαα. Ῥϑυῖβ, 1862 866. 
Ο. α. Οονοῦ, Δα ἀρρίϑμυμη. Μπηρθιηόβυηθ Ν. ὅδθυ. 10 (1882) 

Ῥ. 311- 938. 
αα1]. Οτδποτὺ, Μοιμοσὶα στθθοῶ Ἠθγου] ΔΘ 818. οὕτη ὑἱὑα] ΟΥ̓ Τα 

Αδρυρὸϊ ρδρυσοσαμη οοαϊοῦτη ἀθηΐατθ ὑθβύϊτπου 8. ΘΟΙΉρδΓδ- 
ἔδιη Ῥχοροβυῖύ. Τήρβῖδθ, 1908. 

τασαδηπ, Οϑβομίομίθ᾽ ἤοτηβ ἴθ βϑίπθιῃ ἰρθιρδπρθ νοη ἀργ 
ΤΘΡΌΡΙ ΚΑΙ ΒΟΉ ΘΗ ΖῸΓ ΤΩ ΟΠ ΤΟΒΊΒΟΒ αι Υ οτΐαββαπρ. Βαμα 1----Κ], 
Κὐπίρβθουρ, 18845.αᾳ. Βαπὰ 1 α. 12. Αυῇ. Ῥοβοτρὺ νὸμ 
Ῥ, ὅτορθρθ, Βουῖη. 1899. 1902. 

αατάϊμευβοπ, Αυρτιδβίαβ ἀπά βοῖμθ Ζοιῦ. Βαπὰ 1---ΠΠ|, Τιριρχῖρ,, 
1891. 1896. 1904. 

1. Θαοούζθιθσ, Θαδοβίϊομοβ ἴῃ Αρρίδηὶϊ οὖ ῬΟΙΥΌΙ ἀϊοθμαὶ οθ- 
πὰ οἷο. ὙΥΙΧΟΘΟυΓΡΊ, 1890. Ρααβ 1. 6 Αρρίδῃο, ὑ. 1---ἴά. 

Η. γῆ Ηθύπχοσύάθῃ, ᾿θοϊϊομθβ Τταϊθοῦπαθ. [,οἰάθη, 1882. 
ὙΟΊΒπ 6, Πδηηῖβομθ θβομίομίθ, Βαμα Υ-- ὙΠ], Τιοῖρχῖρ, 1819 

--1890. 
Η. ΚΙοθυθκοτῦη, Π6 ρῥχοβουιρυϊοηῖθυβ ἃ. ἃ. ΟἾγ. π. 48 ἃ Μ. Αὐ- 

ἰοπίο, Μ. Αϑιηῖπο Τιϑρίάο, Ο. Τὰ]1οὸ Οδοβασο Οοὐανυίδηο ἐσϊθτη- 
γΙΓ]Β ἔϑούϊβ. 158. Βδριτηοητι 1891. 

α. Κτδιιθσ, Τηροϊορατηθηδ ΑΡρίϑηϊ. 155. Ὑσδῦβὶ. 1889. 
α. Κναύέ, θ6 Αρρίϑῃηϊ οἱοοαΐίοιθ. 188. Ἠβθιαθ]Ό. 1886. 
ΕὙδη ΚΥθΡ5, 016 Ῥυδθροβιομβανθθίθη ἴῃ ἀοὺ βρϑθοσθη ατδθ- 

οἰὐῆθ. Τ61] 1 ἃ. 2. Μὕμπομβρηῃ, 1884. 1888. 
ΕγδπΖ Κτθῦβ, Ζυτ Βρϑοίϊοι ἀθσ (δδὰβ ἱπ ἀοὲ βρϑίθγθῃ δϊβίο- 

ΤΙβομθη ατδθοϊῦ. Ἠροῖ 1---98ὃ. Μὕἄπομρῃ, 1887. 1888, 1890. 
ΕἘτ. Κυατη ὉΠ Ο]Ζ, Πὴ6 ρσδθροβιθοηαχη θὰ Αρρίϑηθο. 155. [θηθα- 

815 1888. 
Ι 



ΑΌΡΕΝΘΌΑ ΕἸ ΟΟΒΕΙΘΈΕΝΘΑ. ΧΥ 

ΓΒ που -ΒΙαθ, Αὐβέπυ]ομθ Οτσδιησπαῦξκ ἀΘΙ ρου] θοΒΊβ θη 
ϑργυδοβθ. Εγβίθυ. 161}, 8. Αυῇ, Ὀθβογρὺ νου Ἐ'. Β]αβθ. ἩδΏΠΟΥΘΙ, 
1890. 1892. : 
ἀπο - ΘΟ οσθ, ΠΆβ56 106. Ζυοίίου ΤῸ], 8. Αὐῇ. Ὀοβοσρὺ σοῃ 
ΒΒ. αοτίῃ. Ηδβηπουοσ τὶ. ΤιοἱρΖίρ', 1898. 1904. 

ΠΟΘΒΟΙ, ῬΒΙ]ΟΙΟΡΊΒΟΒΘΥ ΑΠΖΘΙΡΟΥ 14 (1884) Ρ. δὅ14---ὃ22 
 (τροθῃβίο θαϊξϊομῖβ ΜοηἀΘΙββοῃηΐδη86). 

ἡ. ΤΠ οΘβοι, ϑρυδοθ!ομθ πἀπᾶ ουϊδαίΐοσπᾶθ Βοιιθυ Καιηρσοι ζΖὰ 
 Αρρίδη. Βειαρο στη Φαητθβ οι ἀθ5 Κα. Νϑαθη ὑστη- 

ς΄ μδΒίθμηΒ ἴῃ ΝΟΤΗΘΥρΡ', 1892. 
ῬΔΟΪν- ΝΥ ββονῶ, Ρααβ Κ68]- Ἐπουοορθ 16. ἀοὲ ΟἸΒΒΊΒΟΠΘΗ 
τς ΑἸ οσ χη ββθηβομαῦῦ. ΝΘαθ Βοαυ οι απρ' μοτϑυβρθρ ὍΘ γ 00 
“6. Υίββονδ. ϑϑεαϊίρσατί, 1898 βαα. 
Ῥ ΒΙΡΌΘΟΚ, ϑομδίοτοβ Ποιηδπὶ απ ἔπουϊηῦ 18 ΜΑΥ 15 δ ηπὶ 

8. ἃ. 6. 110. ῬΙ΄5Β5. ΒοῸ]. 1899. 
. ΒΟΏΘΏΚΙ, 94 Ἐγοβοσιοῦ ΡΟΣ Αρρίϑῃ. 98 σθβθυιομῦ ΌΘΥ 

ἀ1θ6 Εογύβοῃσιξ ἀθσ οἷ858. ΑἸξθυθασηβυσῖββ. Ὀθρυ. γν. Ὁ. Βυγβίδη. 
᾿ς Βαμᾶ 84 (1888) Ρ. 110---180. Βαμα 88 (1884) νΡ. 314---91ῦ. 

᾿ς ὙΠ1θτη5. [6 βέπαῦ ἀθ ἰὼ τόρῃθ!ϊαθθ τοτηδῖηθ. Τ΄ 1. Π 
Ἀρρομάϊοθβ. Ῥασίβ, 1818. 1888. 1888. 

6. Ζεοιβ, Αρρίδηβ στὅσηϊβομθ Οθβομιομίθ ἀρογβούχὺ. Τ81] 1. 2. 
᾿ς Πιοϊρχίρ, 1887. 1888. : 

. Ζροτάικ, Θαδοβίϊοπθβ ἀρρίδμθαθ. 0158. ΚΙΠ86 1880. 1. 1) 6 
Ἀρρίδπο Ἡρσγοαοῦϊ ἱνηϊζαΐοτθ. 1. 6 ἀρρίαπο δἰαύαβ υἱΐαπαὶ 

᾿ς πβὑπαϊοβο. 
6. ΖΙῖρροὶ, [ὔογασ. Ζθπίγ! ]αὐῦ 1880 Ρ. τὅ0---τὅ8, 1882 ρΡ. 860 

᾿ς --ϑθ61 (ΤΘοθηβῖο θαι ϊοηὶβ Μοπ Θ᾽ ββο 886). 

ο΄ 1) ΡᾶρΊηδ6 οὖ πυχπηοτὶ βυπὺ ΘΙ ΠΟΠ15 ῬΤΙΟΥΙΒ, οατα βαϊθϊο αἸέθιῷ 
ἸΩΪΕΪ πο Ῥτδϑθβῦο ἔαθσιῦ. 
ἃ 
Ἐ 

ΑΡΌΕΝΘΌΑ ἘΠ’ ΟΟΒΕΙΘΈΝΘΌΑ. 

ς΄ Ἀρορπίαβ βριγδαδβαθπθ οὐ ᾿ἰῤύογαβ, αἀὰδ πἷο 1110 θυαππθυπηῦ, 
ἸΠΔΧΙΤΩΘ 1 ῬΤΙΟΥ 8 Ὠπϊὰ8 νΟ] τη] η18. ΓῸ]118. ΘΟΥΤΊΡΘΥΘ ΒΌΡΘΙΒΟ- 
Ἰασπάστη οὖ θῶ ἰδηὐαταμηοαο οιηθπδαπάδ οθηβαΐ, ααδ ϑαὺ ἐγρο- 
Ἰσταρῃϊοὶ ααὐ τηρῶ οα]ρα ἴα]518 ὑγρὶβ δβχργθββῶ δῦ οταΐββῶ βαπῦ. 
ἸΡταθίθγεα 6 σῷ υἱϑατη θϑὺ δ᾽ῖὼ πομπθ]]ὰ δα άθγθ. 

Ι ὃ ν. 1: Ἰθρθ κακῷ ρΡῖῸ κακᾷ. 
ἸΡ: 8 δὰ γ. 9: δὰ ἐπὶ ταῖς --- χρείαις οἵ, 8 860, Π 8 12, Ὁ] ἐπὶ 
Ἢ ἔθιηρτβ βιρσηϊβοοῦ; βορὰ δια τᾶτο ὑγϑηβὶῦ ποίϊο 

ὑθιηρουδ 1 ἴῃ ΟΘΈΒΘΙΘΤα. 



ΧΥΙ 
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Ῥ. 
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9 555 

4 δα ν.6: 
14 δἃ γν. ἴ: 

29 δα νυν. 20: 
80 δᾶ νυ. 8: 
82 δᾶ ν. ὅ: 
84 δᾶ γν. 6: 

δῦ ν. 91: 

που: 

86 δᾶ γ. 18: 

41 8 1601. 1608 

4 8 ν. 88α.: 

δον 11: 

7 πα νι 1: 
πῦ δᾶ ν. 8ῦὅ: 

78 ν. 16: 

92 δᾶ ν. 2: 
1 6886: 

. 118 δᾶ ν. 8: 
151 ἂν. 51: 

..182 δὰ ν. 4: 
. 311 Ὁ. 11 8δ6.: 

. 521 1πἴἶτϑ: 
ιν, Σὲ 

,. 319 ἀᾶ γ᾿ 10 α.: 
282 δᾶ ν. 19 βα.: 

Σ ΦΘ7 Υ. 6: 

861 δὰ ν. 12: 
ΣΟΦΟΥ͂. 16: 

ΑΡΘΕΝΌΑ ΕΥ̓ ΟΟΒΒΙΘΕΝΏΌΑ. 

4616 ΤΊ 8 38. 
Μαοίΐστη γούστη ΠΟΙΏΘη ὑπ θαη! ρυΐξαῦ Μ. 
ΖΙΘΡΊοσ, Εδβὺὶ ὑπ θαπογυσση 916 015 188---ΤΌ, 
ῬΙορΥ. ὕπῃι 1908, Ῥ. 8, ζοτύ. τϑοΐβ. 
Ἰδερθ 861, 7,9. 
Ἰθρθ ἀποτατη, ῬΙῸ αὐοοῦμῃ. 
Ἰοσθ 8 84 ῥῖῸ 8 38. 
Ἰοσθ 8 θ0ὅ ρῬγὸ 8 66. 
Ἰθρθ αὑτοῖς Ῥτο αὐτοῖς. 
Ἰοσθ ἔβαλλον, ἕως ἀπέχτειναν. 
Ὑ 141 ᾿πΐρι]ορο Ὑαῦ. 141. 
γιαθηΐαν ἃηηῸ 90 8. ΟἸτ. ὑσὶ θαθηδθ 6886. 
υ]άϑο 1118 ΠΘΒΟΙῸ ἃ ΘΙΤΟΥ͂ 5]ὺ Ἰαρ᾽οἰἄδιθ ὕτὸ 
ὙΊΔΔοΙ 108. 
Ἰθρθ εἶπεν ῬτῸ εἶπεν. 
ρΡοβϑὺ Π 8 29 δᾶᾶο: ΠΙ 8 211. 
Ἰθρθ ἐὰν ἐπὶ 1 
1606 ἐπείτε Ῥγὸ " τε. 
1658 πάθη Ρ 
ἴᾶτη ἃ. 66 Ὑ κῃ κώνῳ αὯἀθ ὑὐἸραπῖ5 Ἰαύδγη 6586 
οἱ. ΗοΙζαρῖθὶ, Βθ}]. ῬΒ1]1Ο]. ΘΠ θηβοῖσ. 1905 
Ῥ. 449 58α. ἀπ ΤΘΟΘΙΒΊΟΠΘ ΠΥὶ ΖΙΘρΊοσὶ, απ Θτα 
ΒΌΡΥΦ᾽ ΘΟΙΩΤΩΘΙΩΟΥΔΥ]). 
δα ἐς τὴν Ῥώμην οἷ. Π 8 ὅ98. 
ἨγΒΟ 6] ἀϊάτη ἱτηρυόθ δ: βυπα οὐ 1,.. ΗοἸΖαρ 6]. 
Βοιτρθ Ζ. α]ὺ. ὕθβοι. ὅ (1905) ῥ. 1017 βαα. 
δὰ ἕνεκα τῶν χρημάτων οἵ. δὰ 1 8 84. 
ποΐδ Ῥσουθυθίυτη τῶν πραγμάτων ὄντων» ἐπὶ 
ξυροῦ; οἵ. οι. 1]. 10, 118, Ἡροτοαοῦ. 6, 11. 
ΟΥ̓ΔΟ Πυϊηθσόσασι ὅ οὗ 28 βΒα. ὑπτραῦαβ θϑβῦ. 
μακρᾶς δὲ οἰ6.1 ρος γϑύσστη 6886 ποσαὺ ᾿ι. 
ΒΟΒΠΘΙΔΟΥ ἴθ Θαϊθοηθ δὰ Β6]}1 ΑΥ̓ΤΙΟΔΩΙ 
(Βου αι. 1906) Ῥ. 157. 
Ἰθσθ ρΡ. 1208 Ῥτὸ Ῥ., 1207. 
1656: τὰ μέλλοντα ἣ τὰ ὄντα μὴ οἷο. ΚΕΙ]. 
οὰ ὡς λόγῳ -- εἰπεῖν οἵ. Ὑ 8 22 τῷ λόγῳ -- 
εἰπεῖν. 
Ὧθ δάνρυθίο οἵ. δὰ ΤΠ 8 28. 
Ὧ6 Ατϊασαύμθ οὖ ϑιβίππθ οἵ. δαταϊπδυνδα, 
Απρτιβύυβ ΠῚ, 1 Ρ. 86 δάῃ. 12, αποσῦτα ξουτηᾶ 
Σισίννης ἔοτί. Ῥγδθίθυοπαδ ογαΐ. 



ΑΠΠΤΑΝΟΥ 

ῬΩΜΑΙΚΩ͂Ν ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. 

Ῥωμαίοις ὃ δῆμος καὶ ἡ βουλὴ πολλάκις ἐς ἀλλή- τ 

ἢ λους περί τε νόμων ϑέσεως καὶ χρεῶν ἀποκχοπῆς ἢ γῆς 

ὁ διαδατουμένης ἢ ἐν ἀρχαιρ σίκις ἐστασίασαν" οὐ μήν 

“τι χειρῶν ἔργον ἔμφυλον ἦν, ἀλλὰ διαφοραὶ μόναι καὶ 

ἔριδες ἔννομοι. καὶ τάδε μετὰ πολλῆς αἰδοῦς εἴκοντες 

ἀλλήλοις διετίϑεντο. ὃ δὲ δῆμός ποτε καὶ στρατευόμε- 3 
νος ἐς τοιάνδε ἔριν ἐμπεσὼν οὐκ ἐχρήσατο τοῖς ὅπλοις 494α.0 

τὸ παροῦσιν, ἀλλ᾽ ἐς τὸ ὄρος ἐχδραμών, τὸ ἀπὸ τοῦδε κλῃ- 

᾿ ξόμενον ἱερόν, οὐδὲν οὐδὲ τότε χειρῶν ἔργον, ἀλλ᾽ ἀρ- 

χὴν ἑαυτοῦ προστάτιν ἀπέφηνε καὶ ἐκάλεσε δημαρχίαν 

ἐς κώλυσιν μάλιστα τῶν ὑπάτων ἀπὸ τῆς βουλῆς αἱρου- 

μένων μὴ ἐντελὲς αὐτοῖς ἐπὶ τῇ πολιτείᾳ τὸ κράτος 

τὸ εἶναι. ὅϑεν δὴ καὶ μάλιστα δυσμενέστερον ἔτι καὶ 8 

᾿ φιλονιχότερον ἐς ἀλλήλας αἱ ἀρχαὶ διετίϑεντο ἀπὸ 

τοῦδε, καὶ ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἐς αὐτὰς ἐμερίξετο ὡς 

ἐν ταῖς τῶνδε πλεονεξίαις ἑκάτεροι τῶν ἑτέρων ἐπι- 

 πρατοῦντες. Μάαάρκιός τὲ ὃ Ἀορρολανὺς ἐν ταῖσδε ταῖς 492α.0 

30 ἔρισιν ἐξελαϑεὶς παρὰ δίκην ἐς Οὐολούσχους ἔφυγέ τε 

Ρ καὶ πόλεμον ἐπήγαγε τῇ πατρίδι. καὶ τοῦτο μόνον 4 

᾿ 12 προστάτιν Βα, προστάτην το ααὶ 1ὅ εἶναι] εἴη οἱ. 
ΖΊΙΡΡβὶ ρ. 861, ροδαϊθ ᾿δὐϊδτα ζὡςΣ μὴ --- εἶναι, 58θ8 ΟΕΟΥ͂ 8 489 
(ὄκνου μὴ --- ἄρχειν), Τρ. ο. 94, Το. 1, 16 (κωλύματα μὴ 
αὐξηϑῆναι) 16 φιλόνεικος, φιλονεικία, φιλονεικεῖν οοαϊοθβ 

 οοπδῦύ., οοττθχὶ ὉΌΪαῸΘ ἀλλήλους Ῥ δδιετίϑεντο] διέκειντο υϑ] 
᾿ διετέϑειντο (οἵ. Οονοὺ, ΟΌΒουν. ἴπ Πίοηγβ. Ηδ]. ρ. 86) οἱ. Μαεπᾷ., 
᾿ μρὰ οὗ 8 81. ὅ80 ΠῚ 

ἌΡΡΙΑΚΝΟΒ 11. 1 



τ᾿ ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. [δοῖϊα οὐυϊίία Τοηι. 

ἄν τις εὕροι τῶν πάλαι στάσεων ἔργον ἔνοπλον, καὶ 

τοῦϑ᾽ ὑπ’ αὐτομόλου γενόμενον. ξίφος δὲ οὐδέν πῶ 
παρενεχϑὲν ἐς ἐχκλησίαν οὐδὲ φόνον ἔμφυλον., πρίν 

138α.0. γκὨε Τιβέριος Γράκχος δημαρχῶν χαὶ νόμους ἐσφέρων 

πρῶτος ὅδε ἐν στάσει ἀπώλετο καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ πολλοὶ 5 

κατὰ τὸ Καπιτώλιον εἱλούμενοι περὶ τὸν νεὼν ἀνῃρέ- 
ὅ ϑησαν. καὶ οὐκ ἀνέσχον ἔτι αἱ στάσεις ἐπὶ τῷδε τῷ 

μύσει, διαιρουμένων ἑκάστοτε σαφῶς ἐπὶ ἀλλήλοις καὶ 

ἐγχειρίδια πολλάκις φερόντων χτιννυμένης τέ τινος 
ἀρχῆς ἕκ διαστήματος ἐν ἱεροῖς ἢ ἐχκλησίαις ἢ ἀγο- τὸ 

ραῖς. δημάρχων ἢ στρατηγῶν ἢ ὑπάτων ἢ τῶν ἐς 

ταῦτα παραγγελλόντων ἢ τῶν ἄλλως ἐπιφανῶν. ὕβρις 
᾿ς τὲ ἄκχοσμος ἐπεῖχεν αἰεὶ δι’ ὀλίγου καὶ νόμων καὶ δί- 
ὃ χης αἰσχρὰ χαταφρόνησις. προιόντος δ᾽ ἐς μέγα τοῦ 

χακοῦ, ἐπαναστάσεις ἐπὶ τὴν πολιτείαν φανεραὶ καὶ τὸ 

στρατεῖαι μεγάλαι καὶ βίαιοι κατὰ τῆς πατρίδος ἐγί- 
γνοντοὸ φυγάδων ἀνδρῶν ἢ καταδίκων ἢ περὶ ἀρχῆς 

τινος ἢ στρατοπέδου φιλονικούντων ἐς ἀλλήλους. 
τ δυναστεῖαί τε ἦσαν ἤδη χατὰ πολλὰ καὶ στασίαρχοι 

μοναρχιυκοί, οὗ μὲν οὐ μεϑιέντες ἔτι τὰ πιστευϑέντα 30 
σφίσιν ὑπὸ τοῦ δήμου στρατόπεδα. οἱ δὲ καὶ κατὰ 
σφᾶς ἄνευ τοῦ κοινοῦ κατ᾽ ἀλλήλων ἕξενολογοῦντες. 

8 ὁπότεροι δ᾽ αὐτῶν τὴν πόλιν προλάβοιεν, τοῖς ἑτέροις 

4 σεμπρώνιος ῬΤτοΟ τιβέριος ἔαϊῦ ἴῃ ΟἹ, 568 6οΥΥ. ἃ τ. 1 ἴῃ 
ΟἸΩΠΙ 5 γράγχος ΟΡ, οοπϑῦύ., δὖ γράκχος γαῦ. 141 ἴπ Ιθ6Υ. 
οὐ Ηδηῃ., 1ᾶθηη οὗ Ὡρορύδρβῶ 110. ο. 186 “μογὰβ ἰθρθβ᾽ νϑυὺϊῦ 
66]... ὑπᾶάθ Μοπά. οἱ. καὶ {καινοὺς νόμους γ6] 51τη116, ἱπαΐ. 

ὅ ὅδε οτα. ἱ ὀὧὅ εἰλούμενοι Ἀ.1. ΟΘ΄ 9 πολλάκι Β τε (ἀεί. 
τινος οἱ. Μοπᾶ., αὰοὸ πῸη ΟΡὰΒ Ῥτορύθυ νϑῦθῳ ἐκ διαστήματος 

12 ἄλλως] ἄλλων Ο 18 ἐπεῖχεν αἰεὶ 5Βι8ρΡ. Μοπᾶ., βῖπ6 οϑυβῶ 
14 αἰσχρὰ] ἐκράτει οἱ. Νδῦοκ, {ἦν» αἰσχρὰ Μοπᾷᾶ., 568 ποαΐτο 

ορῦβ 11 καὶ καταδίκων νογιϊὺ ὦ. περὶ βσεν., ἐπὶ ΟἹ; {τῶν 
ἐπὶ οἱ. Μυβρτ. : 



ἦν ὃ ἀγὼν λόγῳ μὲν ἐπὶ τοὺς ἀντιστασιώτας. ἔργῳ 

δ᾽ ἐπὶ τὴν πατρίδα᾽ ἐσέβαλλον γὰρ ὡς ἐς πολεμίαν; 

χαὶ σφαγαὶ τῶν ἐν ποσὶν ἐγίγνοντο νηλεεῖς καὶ ἄλλων 

« ἐπὶ ϑανάτῳ προγραφαὶ καὶ φυγαὶ καὶ δημεύσεις, ἐνίων 

8 δὲ χαὶ βάσανοι πάμπαν ἐπαχϑεῖς. ἔργον τε οὐδὲν ἀη- 

᾿ δὲς ἀπῆν, μέχρι τῶνδε τῶν στασιάρχων εἷς ἔτει πεντη- 

 χοστῷ μάλιστα ἀπὸ Γράκχου, Κορνήλιος Σύλλας, κακᾷ 

τὸ χακὸν ἰώμενος μόναρχον αὑτὸν ἜΥΨΟΜΗΝ ἐπὶ πλεῖ- 

᾿ στον οὖὗς διχτάτορας ἐχάλουν τε καὶ ἐπὶ ταῖς φοβε- 

1 ρωτάταις γκας ἑξαμήνους τιϑέμενοι ἐκ πολλοῦ δὲ- 

 ελελοίπεσαν. ὁ δὲ Σύλλας βίᾳ μὲν καὶ ἀψάγα; λόγῳ 

᾿ δ᾽ αἱρετός, ἐς ΜῊΝ δικτάτωρ γενόμενος ὅμως. ἐπεί τε 

χεῖ ϑαρρῆσαι τυραννικὴν ἀρχὴν ἑκὼν ἀποϑέσϑαι καὶ 

5 ἐπειπεῖν, ὅτι καὶ τοῖς μεμφομένοις εὐθύνας ὑφέξει, 

ἰδιώτης τε ὁρώντων ἁπάντων ἕς πολὺ βαδίσαι κατ᾽ 

᾿ ἀγορὰν καὶ ἐπανελθεῖν ἀπαϑὴς οἴκαδε. τοσοῦτον ἦν 

Ἶ ἄρα τοῖς ὁρῶσιν ἔτι τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ δέος ἢ τῆς ἀπο- 

Ε . ϑέσεως κατάπληξις ἢ τῶν εὐθυνῶν τῆς ἐπαγγελίας 

"αἰδὼς ἢ ἄλλη φιλανθρωπία καὶ λογισμὸς ἐπὶ συμ- 

᾿ φέροντι τὴν Τ9Ὲ ἀρμρενάμμ γενέσϑαι. 

ἢ ὧδε μὲν ἐπὶ βραχὺ ἔληξαν αἱ στάσεις ἐπὶ Σύλλα, 

: 2. ἐσέβαλον δ.ῸὉ ὡς οτα. 1 ἐς οἵη. 8 ἄλλων] πολ- 
᾿ λῶν οἱ. Νδιοκ, βθα ἄλλων τοβριοιῖῦ δὰ τῶν ἐν ποσὶν 6 στασι- 
Τ αρχῶν ΟΡ 8 αὐτὸν ΟἹ 9 δικτάτωρας ΟἹ, οὐ 1ῥω Ρίθτυτα- 
ῖ ααθ: γαύ. 141 Ηδηη. ο. 11. 12. 16 δικτάτορα οἷο. ἐπὶ ταῖς] 
ἐν ταῖς οἱ. Μοηά,, 5Βρα οἵ 8. 2. 242, Π 8 88. 12; ν. οἴἴδια Κυΐροι 
μὰ ΤΉϊο. 1. 10, 2 (8), αὉἹ Ηπᾶθ ἀαϊάθτη φυϑϑύα ἐν 9. Βα. 
Ἷ φοβερωτέραις Υ̓ 14 ἑκὼν Μύβρυ., οὗ τω γουυῦ 616]., ἔχων ΟἹ, 
Το β 486 [16 ἐφορώντων οἱ. Μ6ηᾶ., βοα οἵ, 8. 11. 68. 149: Κυθθϑ, 
1 Ρεδθροβιἐϊοπβδᾶν. ΠῚ Ὁ. 02 δάῃ. 1, γ. οἰϊατα ἃά Π 8 882 βαδί- 
σας ὶ 20 καὶ 1ογ.] ἢ Ὑ6] ἢ καὶ λογ. οἱ. Ναῦοῖκ, οοπύτῳ 
Κταί ". δ75αᾳ.; καὶ λογ. (ἐπῆν οἷ. ΚοΙ] 

᾿ ἴ 84. 46 ῥσονουθίο οἵ. ϑύθὶπ δὰ Ἡβρσοδοῦ. 8, ὅ8 
ΙῈῈ ““" 

δοῖϊα οἱυϊία οι.] ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. τ 

10 

ἐχορέσϑη τῆς δυναστείας, πρῶτος ἀνδρῶν ὅδε μοι δο-. 
79α.0, 

12 



49α. Ο. 

18 

48 α,.(. 

14 

1 

4 ἘΜΦΥΛΊΩΝ ΑΔ. [δοῖα οὐυϊϊία Ἐοηι. 

καὶ κακῶν ἀντίδοσις ἦν ὧν ὃ Σύλλας εἰργάξετο: μετὰ 4 
δὲ Σύλλαν αὖϑις ὅμοια ἀνερριπέξετο, μέχρι Γάιος Καῖ- 

ὅαρ. αἱρετὴν ἀρχὴν ἐπὶ πολὺ δυναστεύων ἐν Γαλατίᾳ, 

τῆς βουλῆς αὐτὸν ἀποϑέσϑαν κελευούσης αἰτιώμενος 

οὐ τὴν βουλήν, ἀλλὰ Πομπήιον. ἐχϑρὸν ὄντα οἱ καὶ 
στρατοῦ περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν ἡγούμενον, ὡς τῆς ἀρχῆς 

αὐτὸν ἐπιβουλεύοντα παραλύειν, προυτίϑει προκλήσεις 
ἢ ἄμφω τὰ στρατεύματα ἔχειν ἐς τῆς ἔχϑρας τὴν ἀφο- 

βίαν ἢ καὶ Πομπήιον οὃς ἔχοι μεϑέντα ἰδιωτεύειν 
ὁμοίως ὑπὸ νόμοις. οὐ πείϑων δ᾽ ἐς οὐδέτερα ἐκ 

Γαλατίας ἤλαυνεν ἐπὶ τὸν Πομπήιον ἐς τὴν πατρίδα 

ἐσβαλών τε ἐς αὐτὴν καὶ διώκων ἐκφυγόντα περὶ Θεσ- 
σαλίαν ἐνίκησε μεγάλῃ μάχῃ λαμπρῶς καὶ ἐδίωκεν ἐς 
“Αἴγυπτον ὑποφεύγοντα. ἀναιρεϑέντος δὲ Πομπηίου 

πρὸς ἀνδρῶν Αἰγυπτίων ἐπανῆλϑεν ἐς Ῥώμην. ἔστιν 
ἃ καὶ περὶ Αἴγυπτον ἐργασάμενός τε καὶ ἐπιμείνας, 
μέχρι καταστήσαιτο αὐτῇ τοὺς βασιλέας. στασιώτην τὲ 

μέγιστον, ᾧ διὰ μεγαλουργίαν πολεμικὴν Μέγας ἐπώ- 

γυμὸον ἦν. οὗτος δὴ μάλιστα πολέμου κράτει σαφῶς 

1 ἀντίδοσις] ἔνδοσις οἱ. ὅροι. ἀυθϊαπύοσ, ἄνεσις ΟΟὉ. Ρ. 311 
οχ Βοσοαοῦ. ὅ, 28, Μορηᾶ. κακῶν δααὺ ἀρὶοπάσιη δαὺ ροϑὺῦ 
εἰργάξετο οΟἸ]οοδηάθτη οθηβαθγαῦ. ϑαρδυαῖο τοῦτο (1. 6. ὑπτατ]τι8 
ἐπ θυυη δὶ) δηΐθ κακῶν; δὰ ἀντίδοσις οἵ, ΤΠ 8 ΤΙ, 1Υ̓͂ 8 387, 
Υ 8 ὅ68 οἷο. εἴργαστο οἱ. Μ6πᾶ. 6χ Οι, 5βρᾷ οὗ Ῥυδϑθῇ. 2 ὕμοια 
Ὁτη. 8 δυναστεύσας οἱ. Μοπᾶ., ν. ρῥταθρῖ. 4 αὐτὴν 1 
6 {τοῦδ περὶ οἱ. Μοπα., οοπύτω Κταίδ Ρ. 20, οὗ, 8. 808. 160. 188. 
680, Π΄ 8 86. 867. 602, ΠῚ 8 88, ΤΥ 8ὶ 479, Ὑ 8 41. 484 8110] 
ὡς οὐτὰ 1 οἵη. Μοπά. 9 ἔχοι 1, ἔχει, οὐ Βαρτα δαᾷ.. αὖ νἱά,, 
ἃ τη. 1, Β, ἔχει , υὐσααπιθ Ὀοπυτα 10 ὑπονόμιον 1 
11 φὡςΣ ἐπὶ οἱ. Μοπά., οοπύγτῳ Κυθρβ, Ῥυδθροβι οπβθᾶν. ΠΡ. 62 
ϑάῃη. 1 “οοπύτω Ῥοιηρθίατη οὖ ρϑίγδια᾽ γογὰὺ 0]. 
18 μάχῃ μεγάλῃ ἡ 1 ἔστιν ἃ οτα. ἡ 17 (ἐνδ αὐτῇ οἱ. 
Μοπά., ἱπυΐ. ἀντιστασιώτην οἱ. ρον. Ρ. θῦὅ, ἔοτί. γϑοῦθ, 
οὗ, 8 869 19 βΒαα. σαφῶς ρῬοϑὺ ἀντειπεῖν ὑταηβροιὶ νοῦ Μοπᾶ,, 
808 οἵ. Χρη. Ογτορ. 8, 2, 16: σαφῶς ἀπολωλέναι (ΞοΒοηΚ] Ρ. 118) 
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: ΩΝ 
Ἢ ἴω: 

Ο δ εῖϊα οἰυϊϊία Εοη] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. 5 

χαϑελών, οὐδενὸς αὐτῷ ϑαρροῦντος εἰς οὐδὲν ἔτι ἀντ- 

εἰπεῖν, δεύτερος ἐπὶ Σύλλᾳ δικτάτωρ ἐς τὸ διηνεχὲς 

ἡἠρέϑη" καὶ στάσεις αὖϑις κατεπαύοντο πᾶσαι, ἔστε καὶ 

τόνδε Βροῦτος καὶ Κάσσιος ξήλῳ τε τῆς ἀρχῆς τοῦ 

᾿εμεγέθους καὶ πόϑῳ τῆς πατρίου πολιτείας ἐν τῷ βου- 

πεντηρίῳ χατέχανον. δημοξοιώεατον χαὶ ἐμποιράταξον 

ἀρχῆς γενόμενον. ὅ γέ τοι δῆμος αὐτὸν μάλιστα πάν- 

τῶν ἐπεπόϑησε, καὶ τοὺς σφαγέας ἐξηήκαὺν περιιόντες 

χαὶ τὸ σῶμα ἔϑαψαν ἐν ἀγορᾷ μέσῃ καὶ νεὼν ἐπ- 

πο φκοδόμησαν τῇ πυρᾷ καὶ ϑύουσιν ὡς ϑεῷ. 

Γ αἱ δὲ στάσεις ἐπὶ τῷδε μάλιστα αὖϑις ἐπανελ- 

ϑοῦσαί τε καὶ αὐξηϑεῖσαι δυνατώτατα ἐς μέγα προῆλϑον, 

χαὶ φόνοι καὶ φυγαὶ καὶ ἐπὶ ϑανάτῳ προγραφαὶ βου- 

λευτῶν τὲ καὶ τῶν καλουμένων ἱππέων, κατὰ πλῆϑος 

τὸ ἀϑρόως ἑἕχατέρων, ἐγίγνοντο, τοὺς ἐχϑροὺς ἀλλήλοις 

᾿ τῶν στασιωτῶν ἀντιπαρεχόντων καὶ ἐς τοῦτο ἀμε- 

᾿ς λούντων καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν" τοσοῦτον ἐχράτει τῆς 

ἐς τὰ οἰκεῖα εὐνοίας ἡ ἐς τὰ ἀντίπαλα φιλονικία. προ- 

ἰόντες τε τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ὡς ἰδιωτικὸν σφῶν χτῆμα 

᾿ διενείμαντο ἐφ᾽ ἑαυτῶν τρεῖς οἵδε ἄνδρες, Ἀἀντώνιός 

᾿ : τε χαὶ Δέπιδος καὶ ὅτῳ πρύτεμον μὲν Ὀχτάουιος ὄνομα 

᾿ς ἦν, Καίσαρι δὲ πρὸς γένους ὧν καὶ ϑετὸς ἐν διαϑή- 

χαὶς ὑπ’ αὐτοῦ γενόμενος Καῖσαρ ἐκ τοῦδε μετωνο- 

μάξετο. ἐπὶ δὲ τῇ διαιρέσει τῇδε μετὰ βραχὺ συμ- 

30 πεσόντες, ὡς εἴχὸς ἦν, ἐς ἀλλήλους ὃ Καῖσαρ αὐτῶν 

᾿ συνέσει τὲ καὶ ἐμπειρίᾳ προύχων “έπιδον μὲν πρότερον 

[αὐτῶν] ἣν ἐχεκλήρωτο Διβύην, ἐπὶ δὲ τῷ Δεπίδῳ 
ΟΝΣ 

Ἐς 
ἥ 1 ἔτι οτωυ. Υ σύλλα Οἱ, οὕτα οοἄΐοοα ἀαύϊγο ἡ Βα θβουΐθουθ 

ΟΠ ΤῸῊ Βοϊθαπύ, οοΥγ. ϑοην. 8 ἐπόϑησε 1 10. πο]ϊ δάάογθ 
(οἷν) τϑὶ ζαὐτῷ» δὰ ϑύουσιν, οἵ. δὰ 8. 228 11 στάσεις -- 
μάλιστα οτα. ἱ 28 8ᾳ. μετωνόμαστο οἱ. Μοπᾶ., κ64. οἵ. ρῥγαρέ. 

21 αὐτῶν] αὐτὸν 1, 46]. Μοπά. 
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Θ ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [δεῖϊα οἱυϊϊία οι. 

καὶ ᾿ἀντώνιον πολέμῳ περὶ ἄχτιον ἀφείλετο τὴν ἀπὸ 
Συρίας ἐπὶ κόλπον τὸν ᾿Ιόνιον ἀρχήν. ἐπί τε τούτοις, 

μεγίστοις δὴ φανεῖσι καὶ ἐς ἔχπληξιν ἅπαντας ἐμβα- 
λοῦσιν. εἷλε καὶ Αἴγυπτον ἐπιπλεύσας. ἣ χρονιωτάτη 

τε ἦν ἐς τότε καὶ δυνατωτάτη μετὰ ᾿4λέξανδρον ἀρχὴ 

χαὶ μόνη Ῥωμαίοις ἔλειπεν ἐς τὰ νῦν ὄντα, ὥστε Σε- 
βαστὸς εὐϑὺς ἐπὶ τοῖς ἔργοις, ἔτι περιών, ὅδε πρῶτος 

ὀφϑῆναί τε Ῥωμαίοις καὶ κληϑῆναν πρὸς αὐτῶν αὐτός 

τε ἑαυτόν, ὥσπερ Γάιος καὶ ἐς τὸ δυνατώτερον ἔτι 
Γαΐου, ἄρχοντα ἀποφῆναι τῇ τὲ πατρίδι καὶ τοῖς ὑπ᾽ 

αὐτὴν ἔϑνεσιν ἅπασιν, οὐδὲν αἱρέσεως ἢ χειροτονίας 
ἢ προσποιήματος ἔτι δεηϑείς. χρονίου δ᾽ αὐτῷ καὶ 

ἐγκρατοῦς τῆς ἀρχῆς γενομένης, ἐπιτυχὴς ἐς πάντα 

καὶ φοβερὸς ὧν γένος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ διαδοχὴν τὴν 
ἐπικρατοῦσαν ὁμοίως ἐπ᾽ ἐκείνῳ κατέλιπεν. 1ὅ 

ὧδε μὲν ἐκ στάσεων ποικίλων ἡ πολιτεία Ρωμαίοις 

ἐς ὁμόνοιαν καὶ μοναρχίαν περιέστη" ταῦτα δ᾽ ὕπως 
ἐγένετο, συνέγραψα καὶ συνήγαγον, ἀξιοϑαύμαστα ὄντα 

τοῖς ἐθέλουσιν ἰδεῖν φιλοτιμίαν ἀνδρῶν ἄμετρον καὶ 
φιλαρχίαν δεινὴν καρτερίαν τὲ ἄτρυτον χαὶ κακῶν 
ἐδέας μυρίων, μάλιστα δ᾽. ὅτι μοι τῆς Αἰγυπτίας συγ- 

γραφῆς τάδε προηγούμενα καὶ τελευτήσοντα εἰς ἐκείνην 
ἀναγκαῖον ἦν προαναγράψασθαι: ὧδε γὰρ Αἴγυπτος 

ἐλήφϑη, διὰ τήνδε τὴν στάσιν, ᾿ἀντωνίῳ Κλεοπάτρας 

30 

συμμαχούδσης. διήρηται δ᾽ αὐτῶν διὰ τὸ πλῆϑος ἐν- 35 

ὅ {τῶνδ μετὰ οἷ. Μοπᾶ.; δοἄάθχη ἴὰγθ Ῥούαϊῥ τῶν» ἐς τότε 
ἢ. 1. οὐ 8 481, οἵ. οὔΐδτῃ 8 119. ὅ22 περιιὼν Β 12 αὐτῷ] 
αὐτοῦ Ο 16 ἐπ᾽ ἐκείνων οἱ. Μαβργ., ἔτι Ῥγὸ ἐπ᾿ Μϑμῃᾶ:, 
ἐπ᾽ ἀ6]. Κταύ Ρ. 1ὅ, ἀυθτθαπῦου ἰδτηθη, οὗ, Ρ. ὅά; θϑάθιῃ 8θῃ- 
ἐοπύϊῳ ΤΥ 8 ὁ Ὁ 99 τελευτήσαντα ἰἱ, γα]ρ Ὁ 98 προαναγρά- 
ψασϑαι θοπαθ 354 διὰ -- στάσιν οἌμα ΣΝ Ῥυϊαθαῦ Μοπα 

21 5αᾳ. ΟἿΟΝ 8 15α. 



ΠΝ αδον" ιιδῖϊοιι5] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. Υ 

ϑάδειμέν, ὅσα ἐπὶ Κορνήλίον Σύλλαν ἀπὸ Σεμπρωνίου ᾿ 

 Γράχχου, ἑξῆς δ΄. ὅσα μέχρι Γαΐου Καίσαρος τῆς τε- 

λευτῆς. αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν ἐμφυλέων βίβλοι δεικνύου- 

σιν, ὅσα οἱ τρεῖς ἐς ἀλλήλους τε καὶ ἹΡωμαίους ἔδρασαν, 

ὺ 5 μέχρι τὸ τελευταῖον δὴ τῶν στάσεων καὶ μέγιστον ἔρ- 

γον, τὸ περὶ ΄άκτιον Καίσαρι πρὸς ᾿Αντώνιον ὁμοῦ 

᾿ καὶ Κλεοπάτραν γενόμενον, ἀρχὴ καὶ τῆς Αἰγυπτιακῆς 

συγγραφῆς ἔσται. 

ἊΣ Ρωμαῖοι τὴν ᾿Ιταλίαν πολέμῳ κατὰ μέρη χειρούμε- 

το νον γῆς μέρος ἐλάμβανον καὶ πόλεις ἐνῴχιξον ἢ ἐς 

τὰς πρότερον οὔσας κληρούχους ἀπὸ σφῶν κατέἕλεγον. 

χαὶ τάδε μὲν ἀντὲ φρουρίων ἐπενόουν, τῆς δὲ γῆς τῆς 

δοριχτήτου σφίσιν ἑκάστοτε γιγνομένης τὴν μὲν ἐξειρ- 

 γασμένην αὐτίχα τοῖς οἰκιξομένοις ἐπιδιήρουν ἢ ἐπί- 

πραῦκον ἢ ἐξεμίσϑουν, τὴν δ᾽ ἀργὸν ἐκ τοῦ πολέμου 

τότε οὖσαν, ἣ δὴ καὶ μάλιστα ἐπλήϑυεν, οὐχ ἄγοντές 
᾿ς πὸ σχολὴν δινλυχωῖν ἐπεχήρυττον ἕν τοσῷδε τοῖς ἐϑέ-. 

᾿ λουσιν ἐχπονεῖν ἐπὶ τέλει τῶν ἐτησίων καρπῶν, δεκάτῃ 

μὲν τῶν σπειρομένων, πέμπτῃ δὲ τῶν φυτευομένων. 

30 ὥριστο δὲ καὶ τοῖς προβατεύουσι τέλη μειζόνων τε καὶ 

ἐλαττόνων ξῴων. καὶ τάδε ἔπραττον ἐς πολυανδρίαν 

τοῦ ᾿Ιταλικοῦ γένους, φερεπονωτάτου σφίσιν ὀφϑέν- 
ἶ δ, ’ μὴ ᾽ " 3 ᾿ς τος, ἵνα συμμάχους οἰχείους ἔχοιεν. ἐς δὲ τοὐναντίον 

[ 11 προτέρας Υ 10 ἀγαγόντες 8 28 οἰκείους 506. τῷ 
᾿ σολέμῳ Υτίδτη., Ῥτοπηρίοβ φαγαϊοδβηινιε᾽ ΝΊΘΒΘ (οἴ. ̓ πέτϑ) Ὁ. 411, 

᾿ 0Ὴ χϑοΐθ; οϑὺ --- ἐξ ᾿Ιταλίας, οὗ, 8 82 

: 8 205αα. ἀΘ τὸ ἃρτδγὶδ, οὖ Θτδοομῖβ οὗ, ΝΙ6βθ, Ηρυτῆθβ 28 
(4888) Ρ. 4105αα.. Μ. γὙοϊσύ, ΑΒΗ. ἃ. ΚρΊ. 58. Θθ.68. ἃ. ὙΥΊ8β. 

᾿ Βά. 28 (1888) Ρ. 321 5αᾳ.. ̓ ΒοΙίδα, Ἠδτταθβ 80 ((895) ν». 624 5αα., 
Βα Μογου, Εθβίβοισ. ἃ ὕπῖν. Η8116 1894, ῬΗ11Ο5. ἘΔΚ. Ὁ. 19 8α4.. 
(οὗ ἘΔ. Βομπατίχ, αδύν. σθ]. Απ. 1896 ρΡ. 192 5αα.), Μοτησαβθῃ, 
᾿ Ἦ.. Βίαδξον. ΠῚ, 1 Ρ. 8ὅ 5α4., ν. ὙΥ ΠἸατηοντῦζ, αὐΐθοι. ΤΠ,656}0. ΤΙ, { 
Ῥ. 115αα., Ε. Κοσηθιιδπῃ, Βοιτᾶρα Ζ. α]ύ. Θθβοα., 1. Βοι μοῦ (908) 
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8 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. [ἀφοῦ ριυνδ᾽ιδυιδ 

αὐτοῖς περιΐει. οἵ γὰρ πλούσιοι τῆσδε τῆς ἀνεμήτου 
γῆς τὴν πολλὴν καταλαβόντες καὶ χρόνῳ ϑαρροῦντες 

οὔ τινα σφᾶς ἔτι ἀφαιρήσεσθαι τά τε ἀγχοῦ σφέσιν 

ὅσα τε ἦν ἄλλα βραχέα πενήτων. τὰ μὲν ὠνούμενοι 
πειϑοῖ., τὰ δὲ βίᾳ λαμβάνοντες πεδία μακρὰ ἀντὶ χω-. 

ρίων ἐγεώργουν, ὠνητοῖς ἐς αὐτὰ γεωργοῖς καὶ ποι- 

μέσι χρώμενοι τοῦ μὴ τοὺς ἐλευϑέρους ἐς τὰς στρατείας 

ἀπὸ τῆς γεωργίας περισπᾶν, φερούσης ἅμα καὶ τῆσδε 
τῆς χτήσεως αὐτοῖς πολὺ κέρδος ἐκ πολυπαιδίας ϑερα- 

πόντων ἀκινδύνως αὐξομένων διὰ τὰς ἀστρατείας. 

ἀπὸ δὲ τούτων οἱ μὲν δυνατοὶ πάμπαν ἐπλούτουν, καὶ 
τὸ τῶν ϑεραπόντων γένος ἀνὰ τὴν χώραν ἐπλήϑυε, 

τοὺς δ᾽ ᾿Ιταλιώτας ὀλιγότης καὶ δυσανδρία χατελάμ- 

βανε, τρυχομένους πενίᾳ τε καὶ ἐσφοραῖς καὶ στρα- 
τείαις. εἰ δὲ καὶ σχολάσειαν ἀπὸ τούτων, ἐπὶ ἀργίας 

διετίϑεντο, τῆς γῆς ὑπὸ τῶν πλουσίων ἐχομένης [καὶ] 
γεωργοῖς χρωμένων ϑεράπουσιν ἀντὶ ἐλευϑέρων. 

ἐφ᾽ οἷς ὁ δῆμος ἐδυσφόρει μὲν ὡς οὔτε συμμάχων 
ἐξ ᾿Ιταλίας ἔτι εὐπορήσων οὔτε τῆς ἡγεμονίας οἱ γενη- 

δομένης ἀκινδύνου διὰ πλῆϑος τοσόνδε ϑεραπόντων᾽" 

διόρϑωσιν δ᾽ οὐκ ἐπινοοῦντες, ὡς οὐδὲ ῥάδιον ὃν 
οὐδὲ πάντῃ δίκαιον ἄνδρας τοσούσδε ἐκ τοσοῦδε χρό- 

8 ἀφαιρεϑήσεσϑαι, αὖ νἱὰ., 1 88α. τά τε ἀγχοῦ σφίσιν 
ἄλλα βραχέα ὅσα τε ἦν πενήτων οἱ. Μαβρτ., Ῥοτρογάτα. Οὐ γοσθϊῦ: 
φιαεοινγιθ ἐρδὲ8 ξρυϊέίηνα, γν ψυυὶβ ρογηνιζέαθ ἐογυυϊογινηι ῬοΟΥ 0,68 
ἡηογαηέ, Ῥτορ. Μοπᾶ.; Θρὸ ποὸῃ οἴ ἀθυῖτα 4 αὖ ὠνούμενοι 
δυὺ πειϑοῖ ἀΘ]ΘΥῚ νου Νϑυοῖ, ὠνούμενοι, τὰ δὲ πειδϑοῖ (ἢ 
βίᾳ λαμβ. οἱ. Μοπά., ποαύγαχη ΘΟΘΒΒΆΤΙΟ θ6 ἀργυρωνήτοις Οἱ. 
ΟΟ0. Ῥ. 211, ἱπαυῦ. 7 στρατιὰς ἃ 8 περισπᾶσϑαι οἱ. Μοπά., 
Ὅθπθ 10 ἀστρατίας Ὁ 18 δυσανδρία] δυσαρεστία γε] 
ὀλιγανδρία καὶ δυσαρέστησις οἱ. Μοπά., βοᾷ ἴᾳτΘ Νάθποκ οοτηραγαῦὺ 
εὐανδρία 16 διετέϑειντο γ6] διέκειντο οἱ. Μοπᾶ., βρᾶ οὗ 
δὰ 8 8 καὶ ἀθ]θνὶ οὔτ ὙΠ] Δτα.: ὃη καὶ {τούτων 
20 τοσῶνδε ἃ 21 ὃν] ἦν βου. ὙΊδτα., ἀθ] θυ! ταᾶνα]ὺ ΚαΙ] 
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ο ΤΊ. Οταροϊιι8] ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Α. 9 

νου κτῆσιν τοσήνδε ἀφελέσϑαι φυτῶν τε ἰδίων καὶ 

οἰχοδομημάτων καὶ κατασκευῆς, μόλις ποτὲ τῶν δη- 

 μάρχων εἰσηγουμένων ἔκριναν μηδένα ἔχειν τῆσδε τῆς 

γῆς πλέϑρα πεντακοσίων πλείονα μηδὲ προβατεύειν 

κε ἑχατὸν πλείω τὰ μείζονα καὶ πεντακοσίων τὰ ἐλάσσονα. 

καὶ ἐς ταῦτα δ᾽ αὐτοῖς ἀριϑμὸν ἐλευϑέρων ἔχειν ἐπ- 
Ι ἔταξαν. οἱ τὰ γιγνόμενα φυλάξειν τε χαὶ μηνύσειν 

ἢ ἐμελλον. οὗ μὲν δὴ τάδε νόμῳ περιλαβόντες ἐπώμο- 
σαν ἐπὶ τῷ νόμῳ καὶ ξημίαν ἄρεσαν, ἡγούμενοι τὴν 
1ὸ λοιπὴν γῆν αὐτίκα τοῖς πένησι κατ᾽ ὀλίγον διαπεπρά- 

σεσϑαι" φροντὶς δ᾽ οὐδεμία ἦν οὔτε τῶν νόμων οὔτε 

τῶν ὅρχων, ἀλλ᾽ οἵ τινες καὶ ἐδόκουν φροντίσαι, τὴν 

γῆν ἐς τοὺς οἰχείους ἐπὶ ὑποχρίσει διένεμον, οἱ δὲ 

Ὁ χολλοὶ τέλεον κατεφρόνουν, μέχρι Τιβέριος Σεμπρώ- 
τὸ γνιος Γράχχος, ἀνὴρ ἐπιφανὴς καὶ λαμπρὸς ἐς φιλοτι- 

᾿ μίαν εἰπεῖν τε δυνατώτατος καὶ ἐκ τῶνδε ὁμοῦ πάν- 

τῶν γνωριμώτατος ἅπασι, δημαρχῶν ἐσεμνολόγησε περὶ 

τοῦ ᾿Ιταλικοῦ γένους ὡς εὐπολεμωτάτου τε καὶ συγ- 

᾿ γενοῦς, φϑειρομένου δὲ κατ᾽ ὀλίγον εἰς ἀπορίαν καὶ 

90 ὀλιγανδρίαν καὶ οὐδὲ ἐλπίδα ἔχοντος ἐς διόρϑωσιν. 

ἐπὶ δὲ τῷ δουλικῷ δυσχεράνας ὡς ἀστρατεύτῳ καὶ οὔ- 

ποτε ἐς δεσπότας πιστῷ, τὸ ἔναγχος ἐπήνεγκεν ἐν Σιυκε- 

λίᾳ δεσποτῶν πάϑος ὑπὸ ϑεραπόντων γενόμενον, ηὐξη- 

μένων χἀχείνων ἀπὸ γεωργίας, καὶ τὸν ἐπ᾽ αὐτοὺς 

35 Ῥωμαίων πόλεμον οὐ ῥάδιον οὐδὲ βραχύν, ἀλλὰ ἔς τε 

8 τῆσδε οτα. 1 Ὁ 9 ἐπὶ τῷ νόμῳ Βιβρ. Μοπᾶ., 46]. Ηρυν. 
᾿ς Ρ. 128, 5Βρα οὗ Π 8 42 (ἐπ᾿ αὐτοῖς ὥρκωσεν) οὔ 1 δ 181. 820, 
ΠΗ 8 67. 118, ΤΥ͂ 8 382, δ] ἐπόμνυμι άθτι να]οὺ δἴατθ 
ὦ ὄμνυμι ξημίαν {τῷ παραβάντιν Υγ6] βίτη. οἱ. Μεπά., ἱπαυΐ. 
᾿ 10 κατ᾽ ὀλίγον 1, 6. κατ᾽ ὀλίγα μέρη 24 ἀπὸ] ΠΟΙ δοπίοοτΘ 

Ι ὑπὸ αὐτοῖς Ὁ, 5ρα ἴπ Υ ΘΟΥΤ. ἴῃ αὐτοὺς ἃ τὴ. 1 
Ϊ 28 (ὡς) οὐ οἱ. Μόπα. 
4" 
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καὶ τὴν λοιπὴν τρεῖς αἱρετοὺς ἄνδρας, ἐναλλασσομένους᾽ 
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10 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Α. [Τὶ. ΟΥαρσοῖνι8 

μῆκος χρόνου καὶ τροπὰς κινδύνων ποικέλας ἐκτραπέν- 

τα. ταῦτα δὲ εἰπὼν ἀνεκαίνιζε τὸν νόμον μηδένα τῶν 
πενταχοσίων πλέϑρων πλέον ἔχειν. παισὶ δ᾽ αὐτῶν 

ὑπὲρ τὸν παλαιὸν νόμον προσετίϑει τὰ ἡμίσεα τούτων" 

κατ᾽ ἔτος, διανέμειν τοῖς πένησι. 
τοῦτο δ᾽ ἦν, ὃ μάλιστα ἠνώχλει τοὺς πλουσίους, οὐ 

δυναμένους ἔτι ὡς πρότερον τοῦ νόμου καταφρονεῖν 
διὰ τοὺς διαιροῦντας οὐδὲ ὠνεῖσϑαν παρὰ τῶν κλη- 

ρουμένων' ὃ γάρ τον Γράχχος καὶ τόδε προϊδόμενος 

ἀπηγόρευε μὴ πωλεῖν. συνιστάμενοι δὴ κατὰ μέρος 

ὠλοφύροντο χαὶ προύφερον τοῖς πένησιν ἀρχαῖά τὲ 
ἔργα ἑαυτῶν καὶ φυτὰ καὶ οἰκοδομίας, καὶ τιμὴν ἔνιοι 
δεδομένην γείτοσιν, εἰ καὶ τήνδε μετὰ τῆς γῆς ἀπ- 

ολέσουσι, τάφους τε ἔνιοι πατέρων ἐν τῇ γῇ καὶ διαι- 

ρέσεις ἐπὶ τοῖς κλήροις ὡς πατρῴοις, οἱ δὲ καὶ προῖκας 

γυναιχῶν ἐς ταῦτα ἀνηλωμένας ἢ τὴν γῆν παισὶν 
ἐμπροίκιον δεδομένην, δανεισταί τε χρέα καὶ ταύτης 
ἐπεδείκνυον, καὶ ἄκοσμος ἦν ὅλως οἰμωγὴ καὶ ἀγανά- 

χτησις. οἱ δ᾽ αὖ πένητες ἀντωδύροντο ἐξ εὐπορίας ἐς 
᾽ ͵ ᾿ 9 ᾽  ϑ»" "] 3 2 4 

πενίαν ἐσχάτην καὶ ἀπ᾽’ αὐτῆς ἐς ἀγονίαν, οὐ δυνά- 

μενοι παιδοτροφεῖν., περιφέρεσϑαι. στρατείας τὲ ὅσας 
στρατεύσαιντο τὴν γῆν τήνδε περιποιούμενοι, κατέλε- 

γον καὶ ἠγανάχτουν,- εἰ τῶν κοινῶν. ἀποστερήσονται, 
᾿ , Υ Ο 3 "» ς , Ρ} ᾿ ᾽ ὠνείδιζόν τε ἅμα αὐτοῖς αἱρουμένοις ἀντὶ ἐλευϑέρων 

2 δὲ] δὴ οἱ. Μοπά., 564 οἵ 8 137. 442, ΠΕ 8 89. 182. 288, 
ΠΠ 8 168. 110, Υ͂ 8ὶ 188, Ιρογ. ὁ. 40, αἱ Μομᾶ. δᾶῃ. ἔβ]δδ, 
Τὴν. ο. 108 9 διὰ τοὺς διαιροῦντας ἔογῦ. Βρυτία 6858 Ραΐαθαῦ 
Μομᾶ. 10 προειδόμενος ΟΡ 18 ἔνιοι βοιν., ἐνίοις 101] 
14.534. ἀπολοῦσι βογ. Μοπᾶ. οΘοπδύ. 17 ἀναλωμένας ἰάθη 18 χρέα 
καὶ] καὶ χρέα τηδ]τη, πἰβὶ αὐἱᾶ Θχοιαϊῦ ρΡοβὺ καὶ;  οθηθ  αἰογ68 
4670 ἀοθίία οἱ αἴΐα Τυιυϊιιδηιοαὲὶ ργοὐιϊογαγέ Ὁ 21 ἀγωνίαν Ὁ 

1. 

μ- ς 
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οι ΤΊ, αγαροιι 5] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. 1 

᾿χαὶ πολιτῶν καὶ στρατιωτῶν ϑεράποντας, ἄπιστον 

ἦϑνος καὶ δυσμενὲς αἰεὶ καὶ διὰ τοῦτο ἀστράτευτον. 

᾿τοιαῦϑ᾽ ἑχατέρων ὀδυρομένων τὲ καὶ ἀλλήλοις ἐπι- 

᾿χαλούντων. πλῆϑος ἄλλο, ὅσον ἐν ταῖς ἀποίκοις πόλεσιν 

ἢ ταῖς ἰσοπολίτισιν ἢ ἄλλως ἐχοινώνει τῆσδε τῆς γῆς, 

ο δεδιότες ὁμοίως ἐπήεσαν καὶ ἐς ἑκατέρους αὐτῶν διεμε- 

ρίζοντο. πλήϑει τὲ ϑαρροῦντες ἐξετραχύνοντο καὶ 

στάσεις ἐξάπτοντες ἀμέτρους τὴν δοκιμασίαν τοῦ νόμου 

περιέμενον. οὗ μὲν ὡς οὐδενὶ τρόπῳ συγχωρήσοντες 

ι αὐτὸν γενέσθαι κύριον, οἱ δ᾽ ὡς χυρώσοντες ἐξ ἅπαν- 

τος. φιλονικία δὲ ἑκατέροις προσέπιπτεν ἐπὶ τῇ χρείᾳ 

 χαὶ ἐς τὴν κυρίαν ἡμέραν παρασχευὴ κατ᾽ ἀλλήλων. 

1. Γράκχῳ δ᾽ ὃ μὲν νοῦς τοῦ βουλεύματος ἦν οὐκ 

ἐς εὐπορίαν, ἀλλ᾽ ἐς εὐανδρίαν, τοῦ δὲ ἔργου τῇ ὠφε- 

᾿ πρίῳ μάλιστα κιφρυύμεσθα, ὡς οὔ τι μεῖξον οὐδὲ λαμ- 

πρότερον δυναμένης ποτὲ παϑεῖν τῆς ᾿Ιταλίας. τοῦ 

' περὶ αὐτὸ δυσχεροῦς οὐδὲν ἐνεθυμεῖτο. ἐνστάσης δὲ 

τῆς χειροτονίας πολλὰ μὲν ἄλλα προεῖπεν ἐπαγωγὰ 

᾿ χαὶ μακρά, διηρώτα δ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνοις, εἶ δίκαιον τὰ κοινὰ 

Ὁ κοινῇ διανέμεσϑαι καὶ εἰ γνησιώτερος αἰεὶ ϑεράποντος 

ὃ πολίτης καὶ χρησιμώτερος ὃ στρατιώτης ἀπολέμου 

χαὶ τοῖς δημοσίοις εὐνούστερος ὃ κοινωνός. οὐχ ἐς 

“πολὺ δὲ τὴν σύγχρισιν ὡς ἄδοξον ἐπενεγχὼν αὖϑις 
᾿ἐπήει τὰς τῆς πατρίδος ἐλπίδας καὶ φόβους διεξιών, 

5 ὅτι πλείστης γῆς ἐκ πολέμου βία κατέχοντες καὶ τὴν 

; ὅ ἣ ἄλλζῃ οἰκισϑὲν ἁμωσγέπγως οἱ. Μοπᾶά., 5βῖπθ οδαβ8 
“Ἰἀοπθῶ 1ὅ χαὶ ὡς ἱ 11 οὐδὲν] οὐδὲ ΕἾΝ γαϊρὸ δὲ] δὴ 
οἱ. Μοπα. 19 δὰ μακρά οἵ, 8 88ὅ; καίρια ΟἹ. Νϑθοῖὶς, μέτρια 

᾿ Μεπά. 22 τοῖς δημοσίοις] τοῦ δημοσίου οἱ. ΝΙύΖβοι!, 1) 16 
Οὐδοομοη ὑ. 806 8Δάη. 0, ζξένουΣ εὐνούστερος γ6] βῖτη. Μοπᾶ., οὐ 
οἶδα νουυϊύ (16].. ἱπαΐ. ῦ ἐκ πολέμων οἱ. Μοπᾶ., 5ρα οἵ. Κααξξ 
Εν. κατασχόντες οἱ. Μομᾶ., 56 ν. ρυδθῖ. 
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19 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Α. [Τὶ. Οταροῖννι8 

λοιπὴν τῆς οἰκουμένης χώραν ἐν ἐλπίδι ἔχοντες κιν- 

δυνεύουσιν ἐν τῷδε περὶ ἁπάντων, ἢ χτήσασϑαι καὶ 
τὰ λοιπὰ δι᾽’ εὐανδρίαν ἢ καὶ τάδε δι’ ἀσϑένειαν καὶ 

φϑόνον ὑπ’ ἐχϑρῶν ἀφαιρεϑῆναι. ὧν τοῦ μὲν τὴν 

δόξαν καὶ εὐπορίαν, τοῦ δὲ τὸν κίνδυνον καὶ φόβον 
ὑπερεπαίρων ἐκέλευε τοὺς πλουσίους ἐνθυμουμένους 
ταῦτα ἐπιδόσιμον. εἰ δέοι. παρὰ σφῶν αὐτῶν τήνδε 
τὴν γῆν εἰς τὰς μελλούσας ἐλπίδας τοῖς παιδοτροφοῦσι 

χαρέσασϑαι καὶ μή, ἐν ᾧ περὶ μικρῶν διαφέρονται, τῶν 
πλεόνων ὑπεριδεῖν, μισϑὸν ἅμα τῆς πεπονημένης ἐξερ- 
γασίας αὐτάρκη φερομένους τὴν ἐξαίρετον ἄνευ τιμῆς 

κτῆσιν ἐς αἰεὶ βέβαιον ἑκάστῳ πεντακοσίων πλέϑρων, καὶ 
παισίν, οἷς εἰσὶ παῖδες, ἑκάστῳ καὶ τούτων τὰ ἡμίσεα. 

τοιαῦτα πολλὰ ὁ Τράκχος εἰπὼν τούς τε πένητας 

καὶ ὅσον ἄλλοι λογισμῷ μᾶλλον ἢ πόϑῳ κτήσεως 
ἐχρῶντο. ἐρεϑίσας ἐκέλευε τῷ γραμματεῖ τὸν νόμον 

ἀναγνῶναι. Μᾶρκος δ᾽ Ὀχτάουιος δήμαρχος ἕτερος. 
ὑπὸ τῶν χτηματικῶν διακωλύειν παρεσκευασμένος, καὶ 

ὧν ἀεὶ παρὰ Ῥωμαίοις ὃ κωλύων δυνατώτερος, ἐχέλευε 
τὸν γραμματέα σιγᾶν. καὶ τότε μὲν αὐτῷ πολλὰ μεμ- 

ψάμενος ὃ Γράχχος ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἀγορὰν ἀνέϑετο. .. 

1 θα ἃ. χώρας το]ασὶ; ἀρ]6Υ1 τηϑὶαϊὺ Μοπᾶ., 5θα οὗ. 
7. Τὼ ἤοομο, Ὑίοπου ϑύθα. 21 (1899) ». 24 4 φϑόνον {τὸν 

1 

τῇ 

1 

ἐς ἀλλήλους) οἱ. Μοπᾶ., 804 ᾿πίρ]]θροπάθπμη φϑόνον τῶν ἐχ- 
ρῶν 10 τῆς πεπονημένοις (Β10) Ὁ 10 54. ἐργασίας ἱ 
14 τε, αὖ νἱάθίυι, Ομ. 1 16 (οὐδ λογισμῷ οἱ. Ἐπύμπονθῃ, 
Μπρτηοβ. 22 (1894) Ρ. 886, τη81ῖ6 19. ὦν] ἦν ΠΙ14., τϑρσγοθανῦ 
Μρομά. 601]. ΠΠ| 8. 206 οὐ ΡΙαὐ. ΤΊ. ατϑοοῖ. ο. 10; οὖν οἱ. ΖΙΡΡΟΙ 
Ῥ. 861, καὶ γὰρ οὖν Βογ. ὙΥΊ] τα. ; αὖ ποτηΐπι. 8801. Θχθίαρ]ο Ηθῖο- 
ἀοὔθο ροβιθαβ οϑῦ, ν. οὐϊδτη Κυαύ ρ. 16, Ζοσαϊκ ρ. 18 δᾶπ. 3 
καὶ ὧν παρὰ ῥωμαίοις ἀεὶ ὁ κωλύειν δυνατώτερος ἱ 21 ἐς τὴν 
ἐπιοῦσαν (86. ἡμέραν) ἀγορὰν ἀνέϑετο Κταϊῦῇ Ῥ». ὅ2 δᾶπ. 6, 
Τα 816 Ἰϑοσηϑιη οὑτη ΝΌΟΝ βὶρηϊδουνὺ Μομά., οὗ Ἰδηρθ, 
Ἐ.. ΑἸξοσῦ. Π15 Ρ. 11 5α. 
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φυλακήν τε παραστησάμενος ἱκανὴν ὡς καὶ ἄκοντα 

βιασόμενος Ὀκχτάουιον ἐχέλευε σὺν ἀπειλῇ τῷ γραμ- 

᾿ματεῖ τὸν νόμον εἰς τὸ πλῆϑος ἀναγινώσχειν. καὶ 

ἀνεγίνωσχε καὶ Ὀχταουίου κωλύοντος ἐσιώπα. λοιδο- ὅ0 

ὁ ριῶν ὃὲ τοῖς δημάρχοις ἐς ἀλλήλους γενομένων καὶ 
τοῦ δήμου ϑορυβοῦντος ἱκανῶς. οἱ δυνατοὶ τοὺς δη- 

᾿μάρχους ἠξίουν ἐπιτρέψαι τῇ βουλῇ. περὶ ὧν διαφέ- 

Ορονται, καὶ ὁ Γράχχος ἁρπάσας τὸ λεχϑέν, ὡς δὴ 

πᾶσι τοῖς εὖ φρονοῦσιν ἀρέσοντος τοῦ νόμου, διέτῥεχεν 

οἐς τὸ βουλευτήριον. ἐχεῖ δ᾽ ὡς ἐν ὀλίγοις ὑβριξό- ὅι 

μενος ὑπὸ τῶν πλουσίων, αὖϑις ἐχδραμὼν εἰς τὴν 

: ἀγορὰν ἔφη διαψήφισιν προϑήσειν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν 

ἀγορὰν περί τε τοῦ νόμου καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς Ὀχτα- 

Ι : ουίου. εἶ χρὴ δήμαρχον ἀντιπράττοντα τῷ δήμῳ τὴν 

ι6 ἀρχὴν ἐπέχειν. καὶ ἔπραξεν οὕτως" ἐπείτε γὰρ Ὀχτά- ὅ2 

ξ οὔτος οὐδὲν καταπλαγεὶς αὖϑις ἐνίσεκτορὶ ὃ δὲ προτέραν 

᾿ τὴν περὶ αὐτοῦ ψῆφον ἀνεδίδου. καὶ τῆς πρώτης φυ- 

λῆς καταψηφισαμένης τὴν ἀρχὴν τὸν Ὀχτάουιον ἀπο- 

 ϑέσϑαι. ἐπιστραφεὶς πρὸς αὐτὸν ὃ Γράκχος ἐδεῖτο 

Ὁ μεταϑέσϑαι. οὐ πειϑομένου δὲ τὰς ἄλλας ψήφους ἐπ- 
γεν. οὐσῶν δὲ τότε φυλῶν πέντε χαὶ τριάκοντα καὶ ὅ8 

συνδραμουσῶν ἐς τὸ αὐτὸ σὺν ὀργῇ τῶν προτέρων 

ἑπτακαίδεχα, ἡ μὲν ὀχτωκαιδεχάτη τὸ κῦρος ἔμελλεν 

 ἐπιϑήσειν. ὁ δὲ Γράκχος αὖϑις, ἐν ὄψει τοῦ δήμου, 

᾿- τοτὲ μάλιστα κινδυνεύοντι τῷ Ὀχταουίῳ λιπαρῶς ἐν- 

ἔχειτο μὴ ἔργον δσιώτατον καὶ χρησιμώτατον ᾿Ιταλίᾳ 

᾿ πάσῃ συγχέαι μηδὲ σπουδὴν τοῦ δήμου τοσήνδε ἀνα- 

ὁ δήμου] νόμου 10 18 ἀγορὰν 46]. Κταΐ ν». ὅ2 δάπ. 6, 
ΠΟ γτϑοῖθ, ΟΡΙΠΟΥ 16 ἐπέχειν] ἔτι ἔχειν οἱ. Μοπᾶ., 5ρΡ6- 
᾿ οἷοβθ 20 πειϑομένους ὈΔ, πευϑόμενος ἃ 21 φυλακῶν Β 



Τ 
᾿ 

138 α. Ο. 

δ 

14 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Α. [Τὸ. ΟΥγαρφοονι8 

» 
ω 

τρέψαι. ᾧ τι χαὶ παρενδοῦναι προϑυμουμένῳ δήμαρ- 

χον ὄντα ἥρμοξε, καὶ μὴ αὑτοῦ. τὴν ἀρχὴν ἀφαιρου- 

μένην περιιδεῖν ἐπὶ καταγνώσει. καὶ τάδε λέγων καὶ 
ϑεοὺς μαρτυρόμενος ἄχων ἄνδρα σύναρχον ἀτιμοῦν, 
ὡς οὐκ ἔπειϑεν, ἐπῆγε τὴν ψῆφον. καὶ ὁ μὲν Ὀχτά- 
ουιος αὐτίκα ἰδιώτης γενόμενος διαλαϑὼν ἀπεδίδρα- 

ὄκε, Κόιντος δὲ Μούμμιος ἀντ᾽ αὐτοῦ δήμαρχος ἡρεῖτο, 

καὶ ὃ νόμος ὁ περὶ τῆς γῆς ἐκυροῦτο. διανέμειν τὲ 

αὐτὴν ἐχεχειροτόνηντο πρῶτοι Γράκχος αὐτός, ὁ νομο- 
ϑέτης. καὶ ἀδελφὸς ὁμώνυμος ἐχείνου καὶ ὃς ἐκήδευε 
τῷ νομοϑέτῃ Κλαύδιος "Ἄππιος. πάνυ τοῦ δήμου καὶ 

ὡς δεδιότος, μὴ τὸ ἔργον ἐχλειφϑείη τοῦ νόμου, εἰ μὴ 

Γράχχος αὐτοῦ σὺν ὅλῃ τῇ οἰκίᾳ κατάρχοιτο. Γράκχος 
ὃὲ μεγαλαυχούμενος ἐπὶ τῷ νόμῳ ὑπὸ τοῦ πλήϑους 

οἷα δὴ χτίστης οὐ μιᾶς πόλεως οὐδὲ ἑνὸς γένους, ἀλλὰ 

πάντων. ὅσα ἐν ᾿Ιταλίᾳ ἔϑνη, ἐς τὴν οἰκίαν παρεπέμ- 

πὲτο. καὶ μετὰ ταῦϑ' οἱ μὲν κεχρατηκχότες ἐς τοὺς 
ἀγροὺς ἀνεχώρουν, ὅϑεν ἐπὶ ταῦτ᾽ ἐληλύϑεσαν. οἱ δ᾽ 
ἡσσημένοι δυσφοροῦντες ἔτι παρέμενον καὶ ἐλογοποί- 

ουν οὐ χαιρήσειν Γράχχον., αὐτέχα ὅτε γένοιτο ἰδιώ- 

1 προϑυμούμενον ν6] προϑυμουμένως οἱ. ὅοιινγ., προϑύμως 
Μοπα., Αοὔῶ 506. ΡΒΠ1]. Τΐρ8. 6 (1876) ρ. 848, 568 ρατίϊο. Ῥθπ6 
τοΐουθαν δὰ ᾧ 1. 6. τῷ δήμῳ 8 ἐπὶ, βύρτδβου. ἐν. Υ' 
τοιάδε ἱ οὐ 860 Μόμιος Υ, Μόμμιος Ναὺ. 141 οὐ ΔΡορΥ. 
110. ὁ. 186 ὀχίγ., Μούμμιος το]αα!, αὖ οὐΐαια αὐ. 141 Ιθ61. ο.Ψ 
ὅθ5αᾳ. ἡπτῖ8 Ὁ, Μούκιος ῬΙαῦ. ΤΊ. τορι. ο. 18, ΤΠγνοίνι8 
Οτοβ. ὅ, 8, 8, αὐοᾶ Ζαπρθιηθίβίου οχ ΘΟ βίο βῖνθ ΟΥΟΒΙΪ 
βῖνϑ ΠΙΟσδτὶουαμη οατη ὑγ1. Ὁ]. δἰ αβᾶάθυη πουηΐηῖβ (οἴ. δ, 12, 4 58.) 
πϑῦατη 6586 οομῃϊθοῖῦ. ΟΥὮ οὐΐϊδιη ΜΟΥ (γ. δᾶ 8 26) Ρ. 108 
ϑᾶπῃ. 8 9 ἐχεχειροτόνηντο] οἵ. ΟΟ}. (ν. δᾷ 8 8) ». 193 5α. 
9. 84. ὁ νομοϑέτης βυ8ρ. Μοπᾶ,, 564 ἀοίδπαπηναν γϑυθῖβ, αὐδ 
βθραππηΐῃν, τῷ νομοϑέτῃ., οἵ, οὔατα 8 88 18 ἀνεχώρουν Οὕτη 
Ὺ 5βοῦ. Μϑῃᾶ., ἀπεχ. τϑασὶ, απο ἔοτύ. τϑὐϊποπάπτη ογαὺ 
19 δυσφρονοῦντες ἃ 20. οὐχ αἱρήσειν 16 

ἡ“ 

" 

Ξ( 



᾿ Τὴ, Θναροῖνι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. 1 

τῆς; ἀρχήν τὲ ϑβρίααντα ἱερὰν χαὶ ἄσυλον καὶ στά- 

σεῶς τοσήνδε. ἈΨΌΥΜΗΝ ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν ἐμβαλόντα. 

ι ̓ς ϑέρος δ᾽ ἦν ἤδη καὶ προγραφαὶ δημάρχων ἐς τὸ 

μέλλον" καὶ οἱ πλούσιοι τῆς χειροτονίας πλησιαξού- 

ες σης ἔνδηλον σαφῶς ἦσαν ἐσπουδακότες ἐς τὴν ἀρχὴν 

τοῖς μάλιστα Γράκχῳ πολεμίοις. ὃ δ᾽ ἐγγὺς τοῦ κακοῦ 

ἴ γιγνομένου δείσας. εἰ μὴ καὶ ἐς τὸ βέιλοη ἔσοιτο δή- 

μαρχος, συνεχάλει τοὺς ἐκ τῶν ἀχρᾶω ἐπὶ τὴν χειρο- 

τονίαν. ἀσχολουμένων δ᾽ ἐκείνων ὡς ἐν ϑέρει, συν- 

υ ἐλαυνόμενος ὑπὸ τῆς προϑεσμίας ὀλίγης ἐς τὴν χειρο- 

΄τονίαν ἔτι οὔσης ἐπὶ τὸν ἐν τῷ ἄστει δῆμον κατέφευγε 

᾿χαὶ περιιὼν κατὰ μέρος ἑκάστων ἐδεῖτο δήμαρχον αὑτὸν 

ἐς τὸ μέλλον ἑἐλέσϑαι., κινδυνεύοντα δι᾿ ἐκείνους. γι- 

᾿γνομένης δὲ τῆς χειροτονίας δύο μὲν ἔφϑασαν αἵ 

ὁ πρῶται φυλαὶ Γράκχον ἀποφῆναι, τῶν δὲ πλουσίων 

ἐνισταμένων οὐκ ἔννομον εἶναι δὶς ἐφεξῆς τὸν αὐτὸν 

ἄρχειν καὶ Ῥουβρίου δημάρχου τοῦ προεστάναι τῆς 

ἐχχλησίας ἐκείνης διειληχότος ἐνδοιάξοντος ἐπὶ τῷδε, 

Μούμμιος αὐτόν. ὃ ἐπὶ τῷ Ὀχταουίῳ δημαρχεῖν ἧρη- 

υ μένος, ἐχέλευεν ἑαυτῷ τὴν ἐχκλησίαν ἐπιτρέψαι. καὶ 

ὃ μὲν ἐπέτρεψεν, οἱ δὲ λοιποὶ δήμαρχοι περὶ τῆς ἐπι- 
᾿στασίας ἠξίουν ἀνακληροῦσϑαι" Ῥουβρίου γὰρ τοῦ 

λαχόντος ἐχστάντος αὖϑις ἐς ἅπαντας τὴν διακλήρω- 

1 ἱδρύσαντα 10 ἐ γιγνόμενος οἱ. Μυβρυ., βορὰ οἵ. 110. 
6. 180 οχίσ. 8110] εἰ μὴ] μὴ οὐ 12 ἑκάστων Μοεπᾶ., 
ἕχαστον Οἱ, αποὰ Κταἰέ Ῥ. 84 5ᾳ. δα περιιὼν τοὐψα τ αὐτὸν 
1, οοτΥ. Μεπά. 11 οὐ 232 ῥομβίου ΟἹ, Πνδγῖο Ο, ἀπᾶθ 
Ὅττ. (6]., ἹΡοβρίου 5οτ. ὙΊ]Ατα. 19 Μούμμιος] οἵ, δὰ ο δά 
20 ἐκκλησίαν ἐπιστασίαν νΕ] ἐπιστατείαν οἱ. Μεπά.. ἱπαῦύ. 

αὖϑις οι. 

᾿ς ἃ ὄββαα. οὗ Βίναμοκ, Κ΄ πάϊὰ ἴῃ ΤΊ. ΟὙϑοομϊ ΒΙβίογίϑτη, 
Ἱμιρά, Βαεαύ. 1819 17 οἵ. Μοιοιηβοη, Ἐ.. βέααίευ. Π5 ρ. 218 
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16 ἘΜΦΥΎΛΙΩ͂Ν Α. [Τίὶ. Θγαροῖιιιϑ 

σιν περινέναι. ἔριδος, δὲ καὶ ἐπὶ τῷδε πολλῆς γενο- 

μένης ὃ Γράκχος ἐλαττούμενος τὴν μὲν χειροτονίαν 
ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἀνέϑετο, πάντα δ᾽ ἀπογνοὺς 

ἐμελανειμόνει τε ἔτι ὧν ἔναρχος καὶ τὸ λοιπὸν τῆς 
ἡμέρας ἐν ἀγορᾷ τὸν υἱὸν ἐπάγων ἕχάστοις συνίστη 5 

καὶ παρετίϑετο ὡς αὐτὸς ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν αὐτίκα 

ἀπολούμενος. οἴχτου δὲ πολλοῦ σὺν λογισμῷ τοὺς 1 
πένητας ἐπιλαμβάνοντος ὑπέρ τε σφῶν αὐτῶν, ὡς οὐκ 

ἐν ἰσονόμῳ πολιτευσόντων ἔτι, ἀλλὰ δουλευσόντων 

χατὰ κράτος τοῖς πλουσίοις, καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ Γράχχου. τι 
τοιαῦτα δεδιότος τε καὶ πάσχοντος ὑπὲρ αὐτῶν, σύν 

τε οἰμωγῇ προπεμπόντων αὐτὸν ἁπάντων ἐπὶ τὴν οὐ- 

κίαν ἑσπέρας καὶ ϑαρρεῖν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν 

ἐπικελευόντων. ἀναϑαρρήσας ὃ Γράχχος ἔτι νυχτὸς 

τοὺς στασιώτας συναγαγὼν καὶ σημεῖον, εἰ καὶ μάχης τ 
δεήσειεν, ὑποδείξας κατέλαβε τοῦ Καπιτωλίου τὸν νεών, 

ἔνϑα χειροτονήσειν ἔμελλον, καὶ τὰ μέσα τῆς ἐκκλη- 
δίας. ἐνοχλούμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν δημάρχων καὶ τῶν 
πλουσίων, οὐκ ἐώντων ἀναδοϑῆναι περὶ αὐτοῦ χειρο- 

τονίαν, ἀνέσχε τὸ σημεῖον. χαὶ βοῆς ἄφνω παρὰ τῶν 5ι 

συνειδότων γενομένης χεῖρές τε ἦσαν ἤδη τὸ ἀπὸ 
τοῦδε. χαὶ τῶν Γρακχείων οἱ μὲν αὐτὸν ἐφύλαττον 
οἷά τινες δορυφόροι, οἱ δὲ τὰ ἱμάτια διαξζωσάμενοι, 
ῥάβδους καὶ ξύλα τὰ ἐν χερσὶ τῶν ὑπηρετῶν ἁρπάσαν- 

τές τε καὶ διακλάσαντες ἐς πολλά, τοὺς πλουσίους ἐξ- 5ι 

1 περιιέναι] πεποιηκέναι, Β ὅ ἐπάγων) περιάγων νοὶ] 
περιιὼν οἱ. Μοπά. Ἱ σὺν λογισμῷ] συλλογισμῷ 1; οἴἴοπαϊῦ 
βοῦν. 11 δεδιότος] δεδρακότος οἱ. Μοπᾶ. 60]]. 8 146, γοε-Ὸ 
Ὅατα ἐταᾶ. ἀοίοπαϊυ Κυαύ ἡ. 61, ααἱ ῥδτηθη β'πθ οδϑαδῶ 5080. 
ὑπὲρ αὐτῶν αὑτῶν 5οῖ. Μοπᾶ. 14 παρακελευόντων ΟἹ. 
Μοπά., 808 οἵ. ΒΟ. 8, 82, ὅ; 4,38. 8 16 ἀποδείξας ἃ 
21 ἐς χεῖράς τε ἦσαν͵ οἱ. Ὁ05. Ῥ. ᾿ϑῶ, 868 ΟΕΥ͂ 8 ὅτ2 28 περι- 
ξωσάμενοι 24 ῥάδους (810) Β 
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ἤλαυνον ἀπὸ τῆς ἐχκλησίας, σὺν τοσῷδε ταράχῳ καὶ 66 

τραύμασιν, ὡς τούς τε δημάρχους δείσαντας διαφυγεῖν 

ἐκ μέσου καὶ τὸν νεὼν τοὺς ἱερέα ἐπικλεῖσαι θρύμον 

τὲ πολλῶν ἀκανμαν εἶναι καὶ φυγὴν καὶ λόγον οὐκ 
5. 
ἝἜ 

5 ἀχριβῆ, τῶν μὲν ὅτι καὶ τοὺς ἄλλους δημάρχους ὃ 

Γράχχος παραλύσειε τῆς ἀρχῆς (οὐ γὰρ ὁρωμένων αὐτῶν 

εἴχαζον οὕτως), τῶν δ᾽ ὅτι αὐτὸς ἑαυτὸν ἐς τὸ μέλλον 

Ὁ δήμαρχον ἄνευ χειροτονίας ἀποφαίνοι. γιγνομένων δὲ 61 

τούτων ἡ βουλὴ συνῆλθεν εἰς τὸ τῆς Πίστεως ἱερόν. 

τὸ χαί μοι ϑαῦμα καταφαίνεται τὸ πολλάκις ἐν τοιοῖσδε φό- 

Οβοις διὰ τῆς αὐτοχράτορος ἀρχῆς διασεσωσμένους τότε 

μηδ᾽ ἐπὶ νοῦν τὸν διχτάτορα λαβεῖν, ἀλλὰ χρησιμώ- 
τατον τοῖς προτέροις τόδε τὸ ἔργον εὑρεϑὲν μηδ᾽ ἐν 

"Ἢ μνήμῃ τοῖς πολλοῖς ἄρα γενέσϑαι μήτε τότε μήϑ᾽ 

15 ὕστερον. χρίναντες δ᾽ ὅσα ἔχριναν ἐς τὸ Καπιτώ- 68 

Ολιὸν ἀνήεσαν. καὶ πρῶτος αὐτοῖς ὃ μέγιστος ἀρχιε- 

᾿ρεὺς λεγόμενος ἐξῆρχε τῆς ὁδοῦ, Κορνήλιος Σκιπίων 
ὃ Νασικᾶς" ἐβύα τε μέγιστον ἔπεσϑαί οἱ τοὺς ἐϑέλον- 

τὰς σώζξεσϑαι τὴν πατρίδα καὶ τὸ κράσπεδον τοῦ ἱμα- 

ὸ τίου ἐς τὴν κεφαλὴν περιεσύρατο., εἴτε τῷ παρασήμῳ 

1 ἀπὸ ἀρΙ]οτὶ δυὺ ἐκ ΒΟΙΙΌΙ ᾿πιβὶῦ Μοπα., βθα νυ. Το 
Ῥ. ὅ16, οὗ 8ὶ 188, ΠΙ| 8 167. 862. 484. 626, ΠῚ ὶ 42, ΙΥ͂ 8 146. 
688 θ παραλύσειε ΚΘΟΙΙ, παραλύσει ΟἹ; παραλύει Μυβρι., 
᾿ γψαϊρὸ 8 ἀποφαίνει, 1, γα]ρῸ 9 ἱρόν ἢ. 1. Β, αὖ Βδθρῖι5 
᾿ θδϊδτη 81] 10 τὸ] τοὺς ̓ γοὶ τὸ «(τοὺς οἱ. Μοπά,, ἱπαΐ. . ΟΡΙΠΟΥ 
11 σχηπίων ΟἹ, ὀοπδύ., δὖ γαΐ. 141 σχιπίων, απο ΒΡΟΡΎΥ. 
οὐΐδυη ἴῃ ΤΑθγοῖςξ ταυξανθγαηὺ 

9 ἀἋ6 5ἰὕα ἰθιαρὶ! ΕἼΔ6Ι οὗ Ο. Ηϊομίοσ, Ἠθττηθβ 18 (1888) 
ΠΡ. 11 ξᾳ. οοπέτο Φοτάδη, Τορορτ. ἃ. 5ἰωαὺ Βομη, 2 ν. 81 δᾶῃ. 80, 
᾿ ἀἄθχη ἰδιαθη ἀσδέοπαιῦ Ηδ]βθα, Βδδέβομνι Ε. Η, ΚΙιορουύ, Βϑυϊη 
᾿ς 1898 τ. 2105αα. 10 ἀ6 ρῬοηθβοδία Ναβίοδθ οἵ. Μϑυοσ (νυ. δὰ 
8 26) Ρ. 9ὅ 8ῃ. 1, αὔθιὴ τϑργουδυτῦ ὙΥΊ]Δτη. Ὁ. {7 δάῃ. 1 
1956. οὗ ΜογοΥ Ρ. 9ὅ δάῃ. 2, ὙΥΊΔτη. Ρ. 18, Κουμπθτηδηῃ (γ. δὰ 
8 2δ) ͵ ν-ὅ 

ἕ ἌΡΡιανυβ 1Ι. ῶ 
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τοῦ σχήματος πλέονάς οἱ συντρέχειν ἐπισπώμενος, εἴτε 

69 

τ0 

11 

72 

πολέμου τι σύμβολον τοῖς ὁρῶσιν ὡς κόρυϑα ποιού- 
μενος. εἴτε ϑεοὺς ἐγκαλυπτόμενος ὧν ἔμελλε δράσειν. 
ἀνελϑόντι δὲ ἐς τὸ ἱερὸν καὶ τοῖς Γραχχείοις ἐπιδρα- 

μόντι εἶξαν μὲν ὡς κατ’ ἀξίωσιν ἀνδρὶ ἀρίστῳ. καὶ 

τὴν βουλὴν ἅμα οἱ ϑεωροῦντες ἐπιοῦσαν. οἱ δὲ τὰ 

ξύλα τῶν Γραχχείων αὐτῶν περισπάσαντες ὅσα τὲ 
βάϑρα καὶ ἄλλη παρασκευὴ ὡς ἐς ἐκκλησίαν συνενή- 

νέεχτο. διελόντες ἔπαιον αὐτοὺς καὶ ἐδίωκον καὶ ἐς τὰ 

ἀπόχρημνα κατερρίπτουν. κἀν τῷδε τῷ κυδοιμῷ πολ- 

λοί τὲ τῶν Τραχχείων καὶ Γράκχος αὐτός, εἱλούμενος 

περὶ τὸ ἱερόν, ἀνῃρέϑη χατὰ τὰς ϑύρας παρὰ τοὺς 
τῶν βασιλέων ἀνδριάντας. καὶ πάντας αὐτοὺς νυχτὸς 

ἐξέρριψαν εἰς τὸ ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ. 
οὕτω μὲν δὴ Γράκχχος, ὁ Γράκχου τοῦ δὶς ὑπατεύ- 

σαντος χαὶ Κορνηλίας τῆς Σκιπίωνος τοῦ Καρχηδὸο- 
νίους τὴν ἡγεμονίαν ἀφελομένου παῖς. ἀρίστου βουλεύ- 

ματος ἕνεκα, βιαίως αὐτῷ προσιών., ἀνήρητο ἔτι δη- 

μαρχῶν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ. καὶ πρῶτον ἐν ἐχκλησίᾳ 
τόδε μύσος γενόμενον οὐ διέλιπεν. αἰεί τινος ὁμοίου 

γιγνομένου παρὰ μέρος. ἡ δὲ πόλις ἐπὶ τῷ Γράκχου 

2 τοῖς ὁρῶσιν ὡς κόρυϑα (κόλυϑα 1)] τοῖς ἀκολουϑοῦσι οἱ. 
Μαεπᾶ. οχ Ὁν,, νἱχ σϑοΐθ τοῖς ὁρῶσιν] οἵ, δὰ 810 456. ἀνελ- 
ϑὼν --- ἐπιδραμὼν εἴξασιν ΟἹ, ἀνελϑόντι --- ἐπιδραμόντι εἶξαν 
μὲν ΟοΥΥ. ὅοῃν., βθα ἀνελϑὼν οὖ ἐπιδραμὼν ἔοτίαβθθ. ροββιαπὺ 
ἰθποτὶ. Μάαβρυ. Ἰθοῦηϑηη βύαῦαϊῦ ροϑὺ ἀρίστῳ 11 εἰλούμενος 
12 χατὰ] παρὰ ἱ 14 ἔρριψαν 21 παρὰ μέρος] παρα- 
μένον νῶπι ἀθοσ, Π)6 ἔοπύϊθαβ ῬΙ]αῦ. ἴῃ νἱἐΐβ ασϑοοι., Παρ. Βαΐ. 
1818, ». 91. ῬΘΥΡΘΥΘΤΩ 

12 τὸ ἱερόν ποι δῦ ὑθιαρίατη ΕἸαοὶ, αὖ νοῦ Μαγχ, Πμθίμ. 
Μυβ. 89 (1884) Ρ. 72, 564 Τονβ Οδριύο πὶ; οἰσβάθιῃ βαπῦ ροτύδθ, 
ποῖ ἃ1ῖ686 Οδριζο!πδθ, αὖ νοϊαὶϊύ Φοτάδη, Τορορυ. ἃ. ϑδίμαὺ Βοτα 
1,2 νη». θ4 

14 

1 
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ΕἼαοοιδ οἐ Οαγϑο] ἘΜΦΥΛΊΩΝ ΔΑ. 19 

φόνῳ διήρητο ἐς λύπην καὶ ἡδονήν, οἵ μὲν οἰκτείρον- 

τὲς αὑτούς τε χἀχεῖνον καὶ τὰ παρόντα ὡς οὐχέτι 

πολιτείαν, ἀλλὰ χειροκρατίαν καὶ βίαν, οἵ δ᾽ ἐξειργά- 

σϑαι σφίσιν ἡγούμενοι πᾶν, ὅσον ἐβούλοντο. 
Ε χαὶ τάδε μὲν ἦν, ὅτε ᾿Δριστόνιχος Ῥωμαίοις περὶ 

8 τῆς ἀρχῆς ἐπολέμει τῆς ἐν ᾿Δσίᾳ᾽ ἀναιρεθέντος δὲ 

ἼΤ Ὀάχχου χαὶ τελευτήσαντος ᾿Δππίου Κλαυδίου. ἀντι- 

χαϑίστανται μὲν ἐς τὸ τὴν γῆν ἅμα τῷ νεωτέρῳ Γράκχῳ 

διανέμειν Φούλβιος Φλάκκος χαὶ Παπίριος Κάρβων, 

ιὸ ἀμελούντων δὲ τῶν κεχτημένων αὐτὴν ἀπογράφεσθϑαι 

᾿χατηγόρους ἐχήρυττον ἐνδεικνύναι. καὶ ταχὺ πλῆϑος 

ἦν διχῶν χαλεπῶν ὅση γὰρ ἄλλη πλησιάζουσα τῇδε 
ἐπέπρατο ἢ τοῖς συμμάχοις ἐπιδιγρητο. διὰ τὸ τῆσδε 

μέτρον ἐξητάζετο ἅπασα. ὕπως τὲ ἐπέπρατο χαὶ ὕπως 

ἐπιδιήρητο, οὔτε τὰ συμβόλαια οὔτε τὰς κληρουχίας 

ἔτι ἐχόντων ἁπάντων᾽ ἃ δὲ καὶ εὑρίσκετο, ἀμφίλογα 

ἦν. ἀναμετρουμένης τε αὐτῆς οἱ μὲν ἐκ πεφυτευμέ. 

γῆς καὶ ἐπαύλεων ἐς ψιλὴν μετετίϑεντο, οἵ δ᾽ ἐξ ἐνερ- 

γῶν ἐς ἀργὸν ἢ λίμνας ἢ τέλματα, οὐδὲ τὴν ἀρχὴν 

ὡς ἐπὶ δοριχτήτοις ἀκριβῆ πεποιημένοι. καὶ τὸ κή- 

ορυγμα. τὴν ἀνέμητον ἐξεργάξεσϑαι τὸν ἐθέλοντα προ- 

Μεπα. 19 οὐδὲ ϑὅοῦπ., οὔτε Οἱ 19 8ᾳ. οὐδὲ ἀρχὴν τὴν 
ἀπογραφὴν» ὡς οἱ. Μεπάᾶ,, ροβὺ ἀκριβῆ δά. βοινν. {τὰ μέτρια, 
πιβου. ἀχριβῆ δὰ συμβόλαια τοὐξα!ς. Μα]τη δαὶ ροβὲ τὴν 
ρχὴν δαῦ ροβὺ πεποιημένοι Δα αϊ {τὴν διανομήν 20 ὡς 

ΟἿη. 1 Ἐ 21 {τὸν τὴν ταδ]υῦ Μοπᾶ., θα οὗ δὰ 8 112 τὸν 
ἐθέλοντα οτα. 1 

Π 12 566. οὗ ΜΕγΕΙ (τ. δᾶ 8 26) Ρ. 99 δάῃ. 2, Μοχωϊηβθῃ, 
ἐν. Βίααίβυ, ΠΙ, 1 ρ. 81 δάῃη. 2 
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90 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. [ϑοῖρίο Αφην αν 

λέγον, ἐπῇρε πολλοὺς τὰ πλησίον ἐχπονοῦντας τὴν 
ἑχατέρας ὄψιν συγχέαι" χρόνος τε ἐπελθὼν ἐνεόχμωσε 

πάντα. καὶ τὸ τῶν πλουσίων ἀδίκημα χαίπερ ὃν 

μέγα δυσεπίγνωστον ἦν. καὶ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ πάντων 
ἀνάστασις ἐγίγνετο μεταφερομένων τε χαὶ μετοικιξο- 
μένων ἐς ἀλλότρια. 

ταῦτά τὲ δὴ καὶ τὰς ἐπὶ τούτοις τῶν δικαζόντων 

ἐπείξεις οὐ φέροντες οἱ ᾿Ιταλιῶται Κορνήλιον Σιχι- 

πίωνα, ὃς Καρχηδόνα ἐπόρϑησεν, ἠξίουν προστάτην 
σφῶν ἀδικουμένων γενέσθαι. ὃ δ᾽ ἐς τοὺς πολέμους 

αὐτοῖς κεχρημένος προϑυμοτάτοις ὑπεριδεῖν τε ὥκνησε 
καὶ παρελϑὼν εἰς τὸ βουλευτήριον τὸν μὲν Γράχχου 

νόμον οὐκ ἔψεγε διὰ τὸν δῆμον σαφῶς, τὴν δὲ τοῦδε 
δυσχέρειαν ἐπεξιὼν ἠξίου τὰς δίκας οὐκ ἐπὶ τῶν διαι- 

ρούντων ὡς ὑπόπτων τοῖς δικαξομένοις, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἕτέ- 
ρῶν λέγεσθαι. ᾧ δὴ καὶ μάλιστα ἔπεισεν, εἶναι δο- 

κοῦντι δικαίῳ" καὶ Τουδιτανὸς αὐτοῖς ὑπατεύων ἐδόϑη 

δικάξειν. ἀλλ ὅδε μὲν ἁψάμενος τοῦ ἔργου χαὶ τὴν 

δυσχέρειαν ἰδὼν ἐπ᾽ ᾿Ιλλυριοὺς ἐστράτευε, πρόφασιν 
τήνδε ποιούμενος τοῦ μὴ δικάξειν᾽ οἱ δὲ τὴν γῆν 

διανέμοντες. οὐκ ἀπαντῶντος ἐς αὐτοὺς οὐδενὸς ἐς 

δίκην, ἐπὶ ἀργίας ἦσαν. καὶ μῖσος ἐντεῦϑεν ἤρξατο 
εἷς τὸν Σκιπίωνα τοῦ δήμου καὶ ἀγανάχτησις, ὅτι 

αὐτὸν ἀγαπήσαντες ἐπιφϑόνως καὶ πολλὰ τοῖς δυνα- 
τοῖς ἐναντιωϑέντες ὑπὲρ αὐτοῦ ὕπατόν τε δὶς ἕλό- 

2 ἐνεώχμωσε ΟἹ, οοττ. ΒΚ. 8 ἐπρίξεις] ἀπειλὰς ν8] οὐΐδτῃ 
διώξεις οἱ. Μοπᾶ., οὖ Π1πἃ Ὀοπατα νἱἀθίασ 9 8α. προστάτην 
Ῥοϑὺ σφῶν ἀδικουμένων ἱ 18 τοῦδε] τοῦ διαγιγνώσκειν γ0] 
ἐβῖπη. οἱ. Μοπᾶ., τοὔργου Ηρστν. Ὁ. 128, 5βθα βυθδυάὶ τοῦ νόμου 
16 λέγεσϑαι]ὔ γενέσϑαι οἱ. Μεπᾶ., 5Βρα οἵ Ηοτν. 1. ο. 11 τουρδι- 
τανὸς Ο, τουρδιανὸς 10, οοττ. βοῦν. 19 ἐστράτευσε οἱ. Μοπά., 
οἵ. γγδβϑῇ. 

τὸ 

30 

3 

-.““0.-..ν5: τ.’ τ. .--... .. 

ὥπεσα -1 



ΠΣ 
ος} 

τῆς. 

᾿ βοἱριονιῖς. εαϊέιι5] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. οἹ 
129 α. 

μενοι παρανόμως, ὑπὲρ τῶν ᾿Ιταλιωτῶν ἀντιπεπραχότα ἡ 

σφίσιν ἑώρων. ταῦτα ὁ᾽΄. ὅσοι τοῦ Σχιπίωνος ἦσαν 82 

᾿ ἐχϑροί, χατιδόντες ἐβόων, ὡς λῦσαι τὸν Γράκχου νό- 

μον ὅλως διεγνωκὼς μέλλοι πολὺν ἐπὶ τῷδε ἔνοπλον 

0 φόνον ἐργάσασϑαι. ὧν ὃ δῆμος ἀκροώμενος ἐδεδίει, 88 

᾿ μέχρις ὃ Σκιπίων, ἑσπέρας παραϑέμενος ἑαυτῷ δέλτον, 

; εἰς ἣν νυχτὸς ἔμελλε γράψειν τὰ λεχϑησόμενα ἐν τῷ 

᾿ δήμῳ, νεχρὸς ἄνευ τραύματος εὑρέϑη, εἴτε Κορνηλίας 

αὐτῷ, τῆς Γράχχου μητρός, ἐπιϑεμένης, ἵνα μὴ ὃ 

τονόμος ὁ Γράκχου λυϑείη, καὶ συλλαβούσης ἐς τοῦτο 

τ Σεμπρωνίας τῆς ϑυγατρός, ἣ τῷ Σκιπίωνι γαμουμένη 

᾿ διὰ δυσμορφίαν καὶ ἀπαιδίαν οὔτ᾽ ἐστέργετο οὔτ᾽ ἔστερ- 

γεν, εἰϑ'᾽. ὡς ἔνιοι δοκοῦσιν. ἕχὼν ἀπέϑανε συνιδών. 

ὅτι οὐχ ἔσοιτο δυνατὸς κατασχεῖν ὧν ὑπόσχοιτο. εἰσὶ 84 

" δ᾽ οἱ βασανιξομένους φασὶ ϑεράποντας εἰπεῖν, ὅτι αὖ- 

᾿ τὸν ξένοι δι’ ὀπισϑοδόμου νυχτὸς ἐπεισαχϑέντες ἀπο- 

πνίξαιεν καὶ οἱ τυϑόμενοι ὀχνήσαιεν ἐξενεγκεῖν διὰ 

Ἶ τὸν δῆμον ὀργιξόμενον ἔτι καὶ τῷ ϑανάτῳ συνηδόμενον. 

᾿ 
δ: 4 ἔνοπλον] ἐν ὅπλοις 1, πολιτικὸν γ6] οὐΐατη ἔμφυλον εἰ. 
 Μρμά., Βοο πο τη8]6 ὅ ἐργάσασϑαι] ἐργάσεσϑαι 5ογ. Μρπηά.. 
ΡΟ ΔΌΙ ἑν, οἵ, σΔΕγΡ. ἢ. οἱ. ῬΉ110]. 188 (1886) ». 89ὅ, ᾿πῦ, 8ογ. 
᾿ ἀοἴοπαρυδηῦ ΤΟΘΒῸὴ ἡ. ὅϑ1, Κταύ ρ. 27, δὖ βοϊϑῦὺ ρρ. ροβὲ 
μέλλω Ῥοποῖθ ἱπῆ, ἑαὺ. δῦ ργϑθβ., ἱπῆὶ ΔῸΣ. ποῖ ἱπυθηϊθαγ ηἰβὶ Υ͂ 
8 81ὅ, 01 ἐδίηθπ ἴῃ Β ἰοσιδαν ᾿ηῇ, ἐαύ. 6 μέχρις 0 (1), 

᾿ μέχρι νυ]ρὸ ἴ τὰ (ἐσαύριον» λεχϑ. οχβροοίαγι ὁ Μομπά. 
ΤΙ γεγαμημένη τοδ]αϊῦ Μεπα., οἷ, ργϑοϑῖ. 12 ἀπαιδίαν] “βέιϊ- 
 ἐϊοίαηι Ο( 1. 6. ἀπαιδευσίαν (Μ6η4.) 1ὅ {τοὺς ϑεράποντας 
 χηαϊυϊῦ Μοπᾶ., 56 οὗ 1)οΘβοἢ Ὁ. δ1ὅ οὐ ρ. 18 11 καὶ οἵ 

ὅπτα ἃ Ὁ βὅοην,, αὖ 8 860, οΘοποράθηβ ἰθηηθη οὐΐδτη οἱ ῬΟ8586 Τθυτ]: 
χαὶ ζαὐτ)οὶ οἱ. Ηοτν,. Ρ. θὅ, οοπέτα ΞΟΠ ΘΚ] Ὁ. 118, δᾶ οἱ πυϑ'. 

ΒΟΡΔιαΐθη8 παρὰ τῶν ϑεραπόντων βασανισϑέντων; ὅτι Ῥτὸ οἱ 
 χρϑ]υύ ΚΟΙ]; {τοῦτ᾽ δὰ οἱ πυϑ'. δα ἀϊῦ Ζοταϊκ Ρ. 68 

τ Σ 

 ή 
τι 

᾿ 

ἡ λξιὰ πκλόοι 8 ἄνευ τραύματος] οἵ. ΚΟΥΠοΙηδππ (ν. δα 8 26) τ. 9 Βαα. 
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80 

87 

125α. 06. 

88 

124α.0. 

Σκιπίων μὲν δὴ τεϑνήκει καὶ οὐδὲ δημοσίας τα- 

29 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [οἱυϊέαβ Τέαϊογυνηι 

.129α. 0. 
β 

φῆς ἠξιοῦτο, μέγιστα δὴ τὴν ἡγεμονίαν ὠφελήσας 

οὕτως ἡ παραυτίχα ὀργὴ τῆς ποτὲ χάριτος ἐπικρατεῖ. 
καὶ τόδε ὃν τηλικοῦτον οἷα πάρεργον ἐπὶ τῇ Γράκχου 
στάσει συνέπεσε. τὴν δὲ διαίρεσιν τῆς γῆς οἱ κεχτημέ- 

νοι καὶ ὡς ἐπὶ προφάσεσι ποικίλαις διέφερον ἐπὶ πλεῖ- 
στον. καί τινὲς εἰσηγοῦντο τοὺς συμμάχους ἅπαντας, οἵ 

δὴ περὶ τῆς γῆς μάλιστα ἀντέλεγον, εἷς τὴν Ῥωμαίων 

πολιτείαν ἀναγράψαι, ὡς μείζονι χάριτι περὶ τῆς γῆς οὐ 
διοισομένους. καὶ ἐδέχοντο ἄσμενοι τοῦϑ᾽ οἱ ᾿Ιταλιῶται, 

προτιϑέντες τῶν χωρίων τὴν πολιτείαν. συνέπρασσέ τε 

αὐτοῖς ἐς τοῦτο μάλιστα πάντων Φούλβιος Φλάκκος, 

ὑπατεύων ἅμα καὶ τὴν γῆν διανέμων. ἡ βουλὴ δ᾽ ἐχαλέ- 
παινε. τοὺς ὑπηχόους σφῶν ἰσοπολίτας εἰ ποιήσονται. 

καὶ τόδε μὲν τὸ ἐγχείρημα οὕτω διελύϑη. καὶ ὃ 
δῆμος ἐν ἐλπίδι τέως τῆς γῆς γενόμενος ἠϑύμει" ὧδε 

δὲ αὐτοῖς ἔχουσιν ἀσπάσιος ἐκ τῶν τὴν γῆν διαιρούν- 

τῶν ἐς δημαρχίαν ἐπιφαίνεται Γάιος Γράχχος, ὃ Γράκ-. 
χου τοῦ νομοϑέτου νεώτερος ἀδελφός, ἐς πολὺ μὲν 

ἡσυχάσας ἐπὶ τῇ τοῦ ἀδελφοῦ συμφορᾷ" πολλῶν δ᾽ 
αὐτοῦ καταφρονούντων ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, παρήγ- 

1 ἐτεϑνήκει βογτ. Μομῃᾷ., ααἱ αθίαπθ δαρτη. ἴπ Ῥ]αβα. τϑϑὸϊ- 
φαϊδ; βοοαθαβ βὰτη ΘΟΩΒΘΠΒατΤα σοαΐϊουθτη, οουΐθ 176, 51 1ὔῶ ΒΙαὔθτχη 
Βαβύα 2. μέγιστα] μάλιστα Β͵, Βοο ἀποαὰθ Ῥοπῦχα 8 αὐυοὰ 
Ο᾽ νογυϊὺ, ἐπεκράτει, Ῥγορδυθυιπῦ βοην. οὐ Μοπα. 4 ἐπὶ Μεπά. 
Ῥυναθαῦ τηοϊθδύῦατη, ᾿ὰτ6 81 οατῃ πάρεργον ᾿ᾳηρδ8 ὅ συ- 
στάσει Ο 9 δυὐ (ἐπὶ μείξονι χάριτι ααὖ μ. χάριτι ζὑπαχϑέντες) 
ἄσπταο ὑπαχϑέντας) (οἵ. 8. 90. 91) οἱ. βοινν., 564. βΒ8606 ᾿πυθηῖθαν 
ἀδξίναβ οὐαβδ6, οἴ. 5141.386, 1Π8196.918, ΤΥ 8488 εἰς. Ι14ποιή- 
σαιντο, ΒΌΡΥΔΒΟΥ. ἃ τη. 1 ονται, Υ͂ 11 ἐκ] εἰς Ὁ, εἰ δα, Ἵ. 6. 
εἷς᾽ (Μοπᾶ.), οὗ, ΟΟὉ. (ν. δᾶ. 8 8) Ρ. 182 18 ἐς δημαρχίαν 
ἀρ ου! νοϊαϊῦ Μοπᾶ., αὖ νιἀούαγ, ᾿πϊατὶ 21 γοϑὺ αὐτοῦ δαὶ 
νοϊαϊῦ Μομᾶ. {διὰ τόδε γ8] βίτη. αὐἱᾶ 

20 δὰ ἡσυχάσας οἵ, ΜογοΥ (Υ. δὰ 8 26) ». 9ὅ 8άη. ὃ 



ΟΟΟ Θεαρολιιι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. 98 
᾿ 124α.0 
᾿ γειλὲν ἐς δημαρχίαν. καὶ περιφανέστατα αἱρεϑεὶς εὐ- 89 

Ο ϑὺς ἐπεβούλευε τῇ βουλῇ, σιτηρέσιον ἔμμηνον δρί- 128. 

σὰς ἑκάστῳ τῶν δημοτῶν ἀπὸ τῶν κοινῶν χρημάτων, 

᾿ οὐ οὐρα εἰωϑὸς διαδίδοσϑαι. χαὶ ὃ μὲν ὀξέως 90. 

᾿φοὕτως ἑνὶ πολιτεύματι τὸν δῆμον νει ἐν, βύυνϑυε: 

παντὸς αὐτῷ Φουλβίου Φλάκκου. καὶ εὐϑὺς ἐπὶ τῷδε 

᾿ χαὶ ἐς τὸ μέλλον ὕρητο δημαρχεῖν᾽ καὶ γάρ τις ἤδη 

᾿ ψόμος χεκύρωτο, εἰ δήμαρχος ἐνδέοι ταῖς παραγγελίαις, 

τὸν δῆμον ἐκ πάντων ἐπιλέγεσϑαι. 

᾿ ὃ μὲν δὴ Γάιος Γράκχος οὕτως ἐδημάρχει τὸ δεύτε- 91 

ρον οἷα δ᾽ ἔχων τὸν δῆμον ἔμμισϑον, ὑπήγετο καὶ 1323α.0 

᾿ τρὺς καλουμένους ἱππέας. οἱ τὴν ἀξίωσίν εἶσι τῆς 

βουλῆς καὶ τῶν δημοτῶν ἐν μέσῳ, δι᾿ ἑτέρου τοιοῦδε 

πολιτεύματος. τὰ δικαστήρια. ἀδοξοῦντα ἐπὶ δωρο- 982 

ἢ δοκίαις, ἐς τοὺς ἱππέας ἀπὸ τῶν βουλευτῶν μετέφερε, 

᾿ τὰ ὑπόγυα μάλιστα αὐτοῖς ὀνειδίζων. ὅτι Αὐρήλιος 

ὲ Κόττας καὶ Σαλινάτωρ καὶ τρίτος ἐπὶ τούτοις Μάνιος 
ὙΕ 
Ο ᾿ἀχύλιος. ὃ τὴν σίαν ἑλών. σαφῶς δεδωροδοκηκχότες ᾿ ὴ ἢ φ 9 ῆ 

᾿ ἐφεῖντο ὑπὸ τῶν διχασάντων οἵ τὲ πρέσβεις οἵ κατ᾽ 

9 αὐτῶν ἔτι παρόντες σὺν φϑόνῳ ταῦτα εἰς, ἐηνεβς ἔχε- 

᾿ χράγεσαν. ἅπερ ἡ βρυλὴ μάλιστα αἰδουμένη ἐς τὸν 

 ψόμον ἐνεδίδου" καὶ ὁ δῆμος αὐτὸν ἐκύρου. καὶ μετ- 98 

᾿ς 2 ἐπεβούλευσε ταλ]υϊῦ Μοπᾶ., ν. Ῥτδθῖ. ἔχμηνον, αὖ νἱ- 
“ἢ ἀοθυτ, Υ͂ 8 δημαρχία ῬΙῸ δήμαρχος αἱ. Ζοῖββ. δᾶ ἢ. 1.: Μεπά. 
2. ὀχβρθοίανι: εἰ ἐν ταῖς δημαρχίας παραγγελίαις ὁ παραγγελλόντων 
Ν ἀριϑμὸς ἐνδέοι, βΒρα οτημῖδ νἹἀθη 58 Π8 9 ἐκ πάντων] ἐκ 
τῶν παρόντων γ6] ὄντων οἷ. ϑοιν., 5608 οἵ. Μοιθτηβθι, Β.. ϑἰδαῦδσ. 
ἐν Ρ. 418 δάῃ. 4 16 χορνήλιος ΠΡΥΪ, οουτ. 66]. οὐ βοην,. 
19 5α. κατ᾽ αὐτὸν ἃ 

ὰ 88αᾳ. ἀθ τὸ οἵ Μοιηηβθῃ (γ. βαρτὰα δὰ ν. 9) οὗ Δίου 
(ν. δὰ 8 20) Ρ. 94 δᾶπῃ. 8; ϑδίσδοιϑη - αν! άβου παραγγελία ΘΓ 
ΟΘΙΓΌΥΘΙΩ ῬΓῸ ἀναγόρευσις Ροβίξατη 6586. οὐμπϊοιῦ, πο τϑοΐθ 



122α. Ο. 

4 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [6Ο( Θταρσοΐιβ 

ηνέχϑη μὲν ὧδε ἐς τοὺς ἱππέας ἀπὸ τῆς βουλῆς τὰ 

δικαστήρια" φασὶ δὲ χυρωϑέντος μὲν ἄρτι τοῦ νόμου 
᾿ τὸν Γράκχον εἰπεῖν, ὅτι ἀϑρόως τὴν βουλὴν καϑῃρήχοι, 

94 

τοῦ δ᾽ ἔργου προϊόντος ἐς πεῖραν μειζόνως ἔτι ἐχφα- 
νῆναι τὸξ ἔπος τὸ Γράχχου. τό τὲ γὰρ δικάξειν αὐτοὺς 

Ρωμαίοις καὶ ᾿Ιταλιώταις ἅπασι καὶ αὐτοῖς βουλευταῖς, 

. ἐπὶ παντὶ μέτρῳ, χρημάτων τὲ πέρι καὶ ἀτιμίας καὶ 

9ὅ 

90 

91 

φυγῆς. τοὺς μὲν ἱππέας οἷά τινας ἄρχοντας αὐτῶν 

ὑπερεπῇρε, τοὺς δὲ βουλευτὰς ἴσα καὶ ὑπηκόους ἐποίει. 

συνιστόμενοί τὸ τοῖς δημάρχοις οἱ ἱππεῖς ἐς τὰς χειρο- 

τονίας καὶ ἀντιλαμβάνοντες παρ᾽ αὐτῶν, ὅ τι ϑέλοιεν, 
ἐπι μέγα φόβου τοῖς [βουλευταῖς ἐχώρουν" ταχύ τὲ 

περιῆν πνεσιοωθαι τὸ χράτος τῆς πολιτείας, τὴν μὲν 

ἀξίωσιν μόνην ἔτι τῆς, βουλῆς ἐχούσης. τὴν δὲ δύνα- 
μιν τῶν ἱππέων. προϊόντες γὰρ οὐκ ἐδυνάστευον 

μόνον. ἀλλὰ καὶ σαφῶς ἐνύβριξον τοῖς βουλευταῖς 

- . 

15 

παρὰ τὰς δίχας. τήν τὸ δωροδοχίαν μεταλαβόντες καὶ 

γευσάμενοι καὶ οἵδὲ χερδῶν ἀϑρόων αἰσχρότερον ἔτι 
χαὶ ἀμετρότερον αὐτοῖς ἐχρῶντο. χατηγόρους τὲ ἔνε- 

τοὺς ἐπὶ τοῖς πλουσίοις ἐπήγοντο χαὶ τὰς τῶν δωρο- 

δοχιῶν δίχας. συνιστάμενον σφίσιν αὐτοῖς καὶ βιαξό- 
μξνοι, πάμπαν ἀνήρουν, ὡς καὶ τὸ ἔϑος ὅλως τῆς τοι- 

ἄσδε εὐθύνης ἐπιλιπεῖν χαὶ στάσιν ἄλλην τὸν δικα- 

στιχὸν νόμον οὐκ ἐλάσσω τῶν προτέρων ἐς πολὺ 
παρασχεῖν.. 

1 ἀπὸ τῆς βουλῆς ἐς τοὺς ἱ ἱππέας ΚΟ 2 μὲν οτῃ. 1 
8 καϑηρήκει 1 ὅ τὸ γράγχου Β, τοῦ γράγχου οθὔθτη] 
8 αὐτῶν] πάντων οἱ. Μοπᾶ,, 51η6 οδαθδ, 1ὅ γὰρ] δὲ οἱ. 1άΘχη, 
ΠῸΠ τϑοῦΐθ 11 τήν τε] τὴν δὲ ἱ 20 ἐπὶ τοῖς πλ. ἐπήγοντο] 
τοῖς πλ. ἐπῆγον οἱ. Μαεπά,, 1παῦ. τῶν Ἰᾶοτα ἀρ]οπάπηῃ ρΡυΐῶ- 
νἱῦ 21 (ἐνδ σφίσιν, αὐτοῖς οἱ. Μοπᾶ., οοποθάθηβ ἰδιηθη 
ἀαύγυτη ῬΟΒ56 ἔθεσι: ἽΠγ]ΟΘτη 856 δαϊανδηίοδ᾽ 28 ἀπολιπεῖν, 
ἐπι ΒΌΡΥΔΒΟΥ. ἃ τὴ. 1,00 28 5Βαᾳ. τῶν δικαστικῶν νόμων 10 

20 

2ὅ 



Ο. Θεαφοῖιις] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. 95 
122α. Ο. 

ὁ δὲ Γράκχος χαὶ ὁδοὺς ἔτεμνεν ἀνὰ τὴν ᾿Ιταλέαν 98 

᾿“μαχράς, πλῆϑος ἐῤγολάβῶν χαὶ χειροτεχνῶν ὑφ᾽ ἑαυτῷ 

ποιούμενος. ἑτοίμων ἐς ὅ τι κελεύοι, καὶ ἀποικίας ἐσ- 

ηγεῖτο πολλάς. καὶ τοὺς “ατίνους ἐπὶ πάντα ἐχάλει τὰ 99 

ὁ Ῥωμαίων, ὡς οὐκ εὐπρεπῶς συγγενέσι τῆς βουλῆς ἀντι- 

στῆναι δυναμένης" τῶν τε ἑτέρων συμμάχων, οἷς οὐκ 

ἐξῆν ψῆφον ἐν ταῖς Ρωμαίων χειροτονίαις φέρειν, ἐδέ- 
δου φέρειν ἀπὸ τοῦδε ἐπὶ τῷ ἔχειν καὶ τούσδε ἐν 

ταῖς Μ θοτονίαις τῶν νόμων αὑτῷ συντελοῦντας. ἐφ᾽ 100 

ιο ᾧ δὴ μάλιστα ἡ βουλὴ διατοραχϑεῖδα τοὺς ὑπάτους 

ἐχέλευσε προγράψαι μηδένα τῶν οὐ φερόντων ψῆφον 

ἐπιδημεῖν τῇ πόλει μηδὲ προσπελάζειν ἀπὸ τεσσαρά- 
χοντὰ σταδίων παρὰ τὴν ἐσομένην περὶ τῶνδε τῶν 

νόμων χειροτονίαν. “ίβιόν τε “Ιροῦσον, ἕτερον μα, 101 

ὄχον, ἔπεισε κωλῦσαι τοὺς Γράχχου νόμους, οὐκ ἐπι- 

λέγοντα τῷ δήμῳ τὰς αἰτίας" δέδοται δὲ τῷ κωλύοντι 

μηδ᾽ ἔκιλόμειν. ἔδωκαν δ᾽ αὐτῷ καὶ φιλανϑρωπεύ- 

σασϑαι τὸν δῆμον δώδεκα ἀποικίαις᾽ ᾧ δὴ καὶ μάλιστα 

9 ὁ ϑῆμος ἡσϑεὶς τῶν Γράκχου νόμων κατεφρόνησεν. 

Ε ὃ δὲ τοῦ δημοκοπήματος ἐχπεσὼν ἐς Διβύην ἅμα 103 
βίῳ Φλάκκῳ, κἀκείνῳ μεϑ’ ὑπατείαν διὰ τάδε 

δημαρχεῖν ἑλομένῳ, διέαλευσεν, ἐψηφισμένης κατὰ δό- 

ξαν εὐκχαρπίας ἐς Ἡβύην ἀποικίας καὶ τῶνδε αὐτῶν 

οἰκιστῶν ἐπίτηδες ἀφημεέμων, ἵνα μικρὸν ἀποδημούν- 

ὅτῶν ἀναπαύσαιτο ἡ βουλὴ τῆς δημοκοπίας. οἱ δὲ τῇ 108 

1 ξρμεν: ὃ 4 τὰ 0, τῶν ἱ, αηᾶρ ἀπριξαπίοι τὰ τῶν οἱ. 
Ἤν. 9 αὐτῷ ΟἹ, οΟΥΥ. Βκ. 14 λίβιον ΟἹ, οοπδὲ., “ίουιον 

ς ΒΚ. οὐ Μεπᾶ. “Ιροῦσσον Β 16 ἔπεισαν οἷ. Μεπά.. 
Ὦ Θχ ἃ8ὰ Αρρίϑῃηϊ 11 μηδὲν οοῃίοῖο 21 διὰ τάδε] 
διὰ τόδε: οἵ. 8 162. οτα. Ο : 
πι--  - 

4 544. οὗ, Ο. 1. Π. ΠΡ. 386 π᾿. 1964, 1.117 11 οβϑὺ 16χ 
Ῥαπηΐα, οἵ Ρ]αί. Ο. Θτδοομ. ὁ. 12 



122α.0. 

104᾽ 

10 

121α. Ο. 

1060 

107. 

108 

109 

20 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Α. [Ο΄ Θεναροννιδ 

ἀποικίᾳ τὴν πόλιν διέγραφον, ἔνϑα ποτὲ ἦν ἡ Καρχη- 

δονίων., οὐδὲν φροντίσαντες. ὅτι Σχιπίων αὐτήν, ὅτε 

κατέσχαπτεν, ἐπηράσατο. ἐς ἀεὶ μηλόβοτον εἶναι. διε- 

ἔγραφον δ᾽ ἐς ἑξακισχιλίους ἀντὶ ἐλαττόνων τῶν ὄντων 
ἐν τῷ νόμῳ, ὡς καὶ τῷδε τὸν δῆμον ὑπαξόμενοι. ἐπαν- 
ελϑόντες τε ἐς Ῥώμην συνεκάλουν ἐξ ὕλης ᾿Ιταλίας 

τοὺς ἑξακισχιλίους. ἐπιστειλάντων δὲ τῶν ἐν Διβύῃ 

τὴν πόλιν ἔτι διαγραφόντων, ὅτι λύκοι τοὺς ὅρους 
Γράκχου τ καὶ Φουλβίου διέρριψαν ἀνασπάσαντες, 

καὶ τῶν μάντεων τὴν ἀποικίαν ἡγουμένων ἀπαίσιον, 

ἡ μὲν βουλὴ προέγραφεν ἐχκλησίαν, ἐν ἧἣ τὸν νόμον 

ἔμελλε τὸν περὶ τῆσδε τῆς ἀποικίας λύσειν" ὃ δὲ Γράκ- 
χος χαὶ ὃ Φούλβιος. ἐπεὶ χαὶ τοῦδε ἐξέπιπτον, μεμη- 

νόσιν ἐοικότες ἐψεῦσθαι τὴν βουλὴν ἔφασχον περὶ 
τῶν λύχων. οἵ τε ϑρασύτατοι τῶν δημοτῶν αὐτοῖς 

συνελάμβανον. ἐγχειρίδια φέροντες ἐς τὸ Καπιτώλιον, 
οὗ περὶ τῆς ἀποικίας ἐχκλησιάσειν ἔμελλον. ἤδη δὲ 
τοῦ δήμου συνειλεγμένου καὶ Φουλβίου τι περὶ τού- 

τῶν ἀρχομένου λέγειν, ὃ Γράκχος ἀνέβαινεν ἐς τὸ " 

Καπιτώλιον ὑπὸ τῶν συνϑεμένων δορυφορούμενος. 20 

ἐνοχλούμενος δ᾽ ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὡς ἐπὶ ἀλλοχότοις 

βουλεύμασι τὴν μὲν σύνοδον τῆς ἐκκλησίας ἀπέκλινεν, Ὁ 

ἐς δὲ τὴν στοὰν παρελθὼν διεβάδιξεν, ἐφεδρεύων ὁ 
τοῖς ἐσομένοις. καὶ αὐτὸν οὕτως ἔχοντα ϑορύβου ᾿ 

4 τῶν ὄντων οἵα. 10, Μοπά. οἱ. ἀντὶ 8 (γ61] ,γὴ τῶν ὄντων, 
ὭΟΠ ῬΙΌΡΔΌΙ ΘΙ 18 τι οἵη. Υ 22 ἐξέχλινεν οἱ. Μοπά., 
βΒ6α8 οὗ αὐὑδὸ 46 ἀπὸ οὐ ἐκ αἰχὶ δὰ 8 θὅ, 1ὕϑθιη ἀπολείπω οὗ ᾿ 
ἐχλείπω (οἴ. δὰ ΤΥ 8 822), ἀποτέμνω οὔ ἐχτέμνω (οἵ. δὰ 1 8 828) ὁ 
ῬΙΟΤΩΙΒΟΘ ἀβασρϑηὐυῦ 28 ἐβάδιξεν ἱ 24 τοῖς ἐσομ.] παρὲ- ὦ 
σομένοις 

18 8αα. οἵ, Μογοι (ν. δὰ 8 26) Ρ. 945α. οὖ 101ἅ. δάπ. 1 οὖ Ι 
(Ε΄, Βαβο]ῦ, ΦάΒγυ. ἢ. ὁ]. ῬΆ11Ο]. 141 (1890) ». 88 

ἣΝ 



Ὁ. Ογαοοϊμι5] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. οἵ 

χατιδὼν δημότης ἀνὴρ ᾿Αντύλλος ἐν τῇ στοᾷ ϑύων, 

ἐμβαλὼν τὴν χεῖρα. εἴτε τι πυϑόμενος ἢ ὑποπτεύων 

ἢ ἄλλως ἐς τὺν λόγον ὑπαχϑείς, ἠξίου φείσασϑαι τῆς 

πατρίδος. ὃ δὲ μᾶλλόν τε ϑορυβηϑεὶς καὶ δείσας ὡς 

οχατάφωρος ἐνέβλεψεν αὐτῷ δριμύ" καί τις τῶν παρόν- 

τῶν, οὔτε σημείου τινὸς ἐπαρϑέντος οὔτε προστάγμα- 

τός πῶ γεγονότος. ἐκ μόνης τῆς ἐς τὸν ᾿Δντύλλον 

ἜΓ, Ὁάχχου δριμύτητος εἰκάσας ἤδη τὸν χαιρὸν ἥκειν 

χαὶ ζαριεῖσϑαί τι τῷ Γράχχῳ δόξας πρῶτος ἀρξάμενος 

ἔργου, τὸ ἐγγειωίδιον ἐπισπάσας διαχρῆται τὸν ᾿άντύλ- 

ἷ λον. βοῆς δὲ γενομένης χαὶ σώματος ὀφϑέντος ἐν 
, μέσῳ νεχροῦ πάντες ἐκ τοῦ ἱεροῦ χατεπήδων σὺν 

ὁμοίου καχοῦ φόβῳ. Γράχχος δ᾽ ἐς τὴν ὀόφεν παρελ- 

᾿ ϑὼν ἐβούλετο μὲν αὐτοῖς ἐχλογίσασϑαι περὶ τοῦ γεγο- 

Ν τος: οὐδενὸς δ᾽ αὐτὸν οὐδ᾽ Ῥρσεαμενοες ἀλλ᾽ ὡς 
8} 
᾿ ἐναγῆ πάντων ἐνηον ἐδμέσθν ὃ οὐα Γράχχος καὶ ὁ Φλάκ- 

χοὸς ἀπορούμενοι χαὶ τὸν καιρὸν ὧν ἐβουλεύοντο {διὰ 

τὸ» φϑάσαι τὴν ἐγχείρησιν ἀπολωλεκότες ἐς τὰς οἰκίας 

 διέτρεχον, καὶ οἱ συνθέμενοι αὐτοῖς συνήεσαν ἐς αὐ- 

«τάς, τὸ δ᾽ ἄλλο πλῆϑος ἐκ μέσων νυχτῶν ὡς ἐπὶ 

δή τινι χαχῷ τὴν ἀγορὰν προχατελάμβανον. καὶ ὃς 

ἐπεδήμει τῶν ὑπάτων. Ὀπίμιος. διέτασσε μέν τινὰς 

ἐνόπλους ἐς τὸ Καπιτώλιον ἅμα ἕῳ συνιέναι καὶ τὴν 

βουλὴν διὰ κηρύκων συνεκάλει, αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσῳ πάν- 

6 τῶν ἐν τῷ νεὼ τῶν Διοσχούρων ἐφήδρευε τοῖς ἐσομένοις. 

3 1 ᾿ἀντύλος Ὁ οὐ ὙΥδῆπονβκὶ, Απὸ. Ποῖα. Ρ. 91, Δ ϊλις5 Ὁ, 
Κόιντος Ἀντύλλιος ΡΙαῦ. Ὁ. Θέβοομ. ὁ. 18 84., ΠΟΙΏΘΗ ΥΔΥῚΘ ΟΟΥ- 
ταρύυπα, οδὺ ἰπ οοάϊοῖθαθ ἀποίουίβ ἀθ νυἱτῖβ ΠΙαβέν. ὁ. 66. Αἃ 
᾿ποῖπθη ντύλλος οἵ. Ε΄. Βοίτγαθθ, [οἰρδ. Βύαά. 4 (1881) ». 18 δαη. 2 
οὐ Οαταϊμδθβθη, Απρτιδύαβ ΠῚ, 1 Ρ. 238, ὃ 8 ἢ ἄλλων ἃ 

ἐνέβλεψεν ΝΌΟΚ, ἐσέβλεψεν Ὁ, ἔβλεψεν Ϊ 18 58α. εἰσελθὼν 1 
18 (διὰ τὸν φϑάσαι βοῦν... (τῶν φϑ'. οἱ. ΞΟΒΘΗΚΙ Ρ. 116, Βοο αὐο- 
᾿αὰ6 Ῥοπῦμ: δα Ἰαΐοτθ οἱ. ΜΙ ϑηα. 28 ἐν ὕπλοις ἱ Ὡῦναῷϊ 

Ἀττι 
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οϑ ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [Ο. σγαρσεΐμι8 

τάδε ἦν τοιάδε. ἡ μὲν βουλὴ Γράχχον καὶ Φλάκ- 
κον ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐς ἀπολογίαν ἐς τὸ βουλευτή- 

ἡ να μαοΣ 

ΜῊΝ 

1 ᾿ 

9 

ριον ἐχάλουν. οὗ ὃὲ σὺν ὅπλοις ἐξέϑεον ἐπὶ τὸν 

4βεντῖνον λόφον, ἐλπίσαντες, εἰ τόνδε προλάβοιεν, 

ἐνδώσειν πρὸς τὰς συνθήκας αὑτοῖς τι τὴν βουλήν. 

διαϑέοντές τε τοὺς ϑεράποντας συνεκάλουν ἐπ᾽ ἐλευ- 

ϑερίᾳ. καὶ τῶνδε μὲν οὐδεὶς ὑπήχουεν, αὐτοὶ δέ, 

" 

σὺν ὅσοις εἶχον ἀμφ᾽ αὑτούς, τὸ ᾿“ρτεμίσιον κατα- 

λαβόντες ἐχρατύνοντο χαὶ Κόιντον Φλάκχου παῖδα 

ἐς τὴν βουλὴν ἔπεμπον, δεόμενοι διαλλαγῶν τυχεῖν 
καὶ βιοῦν μεϑ’ ὁμονοίας. οἱ δ᾽ ἐκέλευον αὐτοὺς ἀπο- 

ϑεμένους τὰ ὅπλα ἥκειν εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ λέγευν, 
ὅ τι ϑέλοιεν, ἢ μηκέτι πέμπειν μηδένα. τῶν δ᾽ αὖϑις 

τὸν Κόιντον ἐπιπεμψάντων., τόνδε μὲν Ὀπίμιος ὃ ὕπα- 

τος διὰ τὴν προαγόρευσιν, ὡς οὐκέτι πρεσβευτὴν ὄντα, 

συνελάμβανε, τοῖς δὲ περὶ τὸν Γράκχον τοὺς ὡπλισμέ- 
νους ἐπέπεμπεν. χαὶ Γράχχος μὲν διὰ τῆς ξυλίνης 

γεφύρας ἐς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ καταφυγὼν ἐς ἄλσος 

τι μεϑ’ ἑνὸς ϑεράποντος ὑπέσχε τῷ ϑεράποντι τὴν 
σφαγὴν κχαταλαμβανόμενος. Φλάκχου δ᾽ ἐς ἐργαστή- 
ριον ἀνδρὸς γνωρίμου καταφυγόντος,. οἱ μὲν διώκοντες, 

τὴν οἰκίαν οὐκ εἰδότες, ὅλον ἐμπρήσειν τὸν στενω- 
πὸν ἠπείλουν, ὃ δ᾽ ὑποδεξάμενος αὐτὸς μὲν ὥχνησε 
μηνῦσαι τὸν ἱκέτην, ἑτέρῳ δὲ προσέταξε μηνῦσαι. καὶ 

1 τάδε] τὰ δὲ ΟἹ; καὶ τάδε μὲν ἦν τοιάδε, ἡ {δὲν βουλὴ 
οατα ϑομνν. βου. Μπά. Απ τάδε ἦν τοιάδε ζκαὶν ἡ μὲν βουλὴν 
4 ἀβεντῖνον ΟἹ, ᾿δουεντῖνον βογΥ. ΒΚ. οὐ Μοπά., ἀυεντῖνος οχβίαῦ 
Βα88. 1. 2 (ἔτ. 1, 2 ϑαϊῦ. Μοπᾶ.) ὅ αὐτοῖς ΟἹ, οοὐτ. Μεπά. 
τι οἵη. 16 διὰ] κατὰ οἱ. Νῦιοῖ, Ῥϑύρϑγδσχη 117 ἐπέπεμπε 
ϑοῦν., ἔπεμπε ΟἹ 20 καταλαμβανόμενος] οὗ. ῬΙαύ. Ο, ατδοοι. 
ο. 117 1τηϊῦ. 24 ῬΓῸ Ῥυίοσθ μηνῦσαι οἱ. Μομᾶ. προδοῦναι νε] 
βίτη. αὐἱά, 5Βοα οἵ. Ἡδάθχτηδοόμου, Οὐ. ρ6]. Απῳ. 1899 Ρ. 118 

-- ν «--- φισιναν 
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᾿. Ῥοδὶ αγαροῖο58] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. 99 
μ᾿" 121α.0. 
συλληφϑεὶς ὃ Φλάχκος ἀνῃρέϑη. Γράκχου μὲν δὴ καὶ 119 
Φλάκκου τὰς κεφαλὰς ἔφερόν τινες Ὀπιμίῳ, καὶ αὐτοῖς 

ὃ Ὀπίμιος ἰσοβαρὲς χρυσίον ἀντέδωκεν᾽ ὃ δὲ δῆμος 

᾿ αὐτῶν τὰς οἰκίας διήρπαξε, καὶ τοὺς συμφρονήσαντας 

ὸ Ὀπίμιος συλλαβὼν ἐς τὴν φυλακὴν ἐνέβαλέ τε καὶ 

᾿ ἀποπνιγῆναι προσέταξε. Κοΐντῳ δὲ τῷ Φλάκκου παιδὶ 120 

συνεχώρησεν ἀποθανεῖν, ὡς ϑέλοι, καὶ τὴν πόλιν ἐπὶ 

τοῖς φόνοις ἐχάϑαιρεν. ἡ δὲ βουλὴ καὶ νεὼν Ὁμονοίας 

αὐτὸν ἐν ἀγορᾷ προσέταξεν ἐγεῖραι. 

2 Σααὶ ἡ στάσις ἡ τοῦ δευτέρου Γράχχου ἐς τάδε 131 

᾿ ἔληγε" νόμος τὲ οὐ πολὺ ὕστερον ἐχυρώϑη τὴν γῆν, ῬῸ" 121 

ὑπὲρ ἧς διεφέροντο, ἐξεῖναι πιπράσκχειν τοῖς ἔχουσιν" 

ἀπείρητο γὰρ ἐκ Ιράχχου τοῦ προτέρου καὶ τόδε. 

᾿ ὶ εὐθὺς οἱ πλούσιοι παρὰ τῶν πενήτων ἐωνοῦντο. 

- 

ἀλλ᾽ εἶναι τῶν ἐχόντων. καὶ φόρους ὑπὲρ αὐτῆς τῷ 
δήμῳ κχατατίϑεσθαι χαὶ τάδε τὰ χρήματα χωρεῖν ἐς 
ὡ 
δ᾿ διανομάς. ὅπερ ἦν μέν τις τοῖς πένησι παρηγορία 

5 8 ὃ δηΐθ Ὀπίμιος οτα. ἱ 4 διήρπαξε δὰ 8 ἐχάϑηρεν 
ΒΟΥ. Μοπᾶ., ξἔοτῦ. σϑοῦθ 14 εὐθὺς) αὖϑις ἃ 1ὅ ταῖσδε ταῖς] 
ταῖς καὶ ταῖς οἱ. ὅοινν., ὈθπΘ, πλασταῖς Επηρογῖαβ, ΡΏ1]0]. 10 
 {4806) ν. 244; οἵ, 110. 6. 108 περιῆν] περιήει οἱ. ϑοῦνν. (οἴ, 8. 38), 
 περιῆλδε γ6] περιῆκξδ Επηρθσῖαβ.]. ο. (οἵ. 8 169, ΤΥ 8 214 οἴο.) 
16 Σπόριος οὔτ Υ̓ 5οτ. Μεπά. Θόριος Ἠοϊιηδπαβ, ΟΡΘΥΌΤα 
Ὁ. ΠῚ Ρ. 286, βόριος ΒΟΊ, βούριος Υ 30 ὅπερ] ἥπερ οἱ. Ο0}. 
ΟΡ. 282, «αὐ οὗ Κυᾶρον, ασ. ϑρυβοῃὶ ὅ 8 61, 8,9 

1 5α. οἵ. Κογπρϑιηδηη (ν. δὰ 8 26) Ρ. 16 10 βαα. Ῥυϊοσττα 
 οομπηθηΐα γν. ἃρυα Βοίπ, Ῥαυ]γΒβ Πα] θπουο. ΥἹ, 1 Ρ. 268 Βα., 6 
ὙΘοΘη οΥἹὈυ.8 οἵ. ᾿πηρυῖτηῖβ Μοτητηβθῃ Ὁ. 1. 1. 1 ρ. 165α., γοϊρὺ 
τσ. δὰ 8. 26) ». 2366 5α., αὶ Ἠούπηδπὶϊ οοπΙθούσγατη ρτοθαπῦ, οἱ 
Θοπέχα 605 Ο. Νρυτηδηπ, ἰθβοι. Βοτηβ 1. 30 5α.., 46 ἐθιῃρουθ 
οῇ. ροβῦ δ]ῖοβ Κουπθπιᾶηπ (ν. δὰ 8 36) Ρ. ὅ2 584. 
ἡἶαν 
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90 ' ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. [ΟἸακοία οἰ ϑαϊυιγγῖγιιβ 

διὰ τὰς διανομάς, ὄφελος δ᾽ οὐδὲν ἐς πολυπληϑίαν. 

ἅπαξ δὲ τοῖς σοφίσμασι τοῖσδε τοῦ Γρακχχείου νόμου 

παραλυϑέντος, ἀρίστου καὶ ὠφελιμωτάτου, εἰ ἐδύνατο 
πραχϑῆναι. γενομένου. καὶ τοὺς φόρους οὐ πολὺ ὕστε- 

ρον διέλυσε δήμαρχος ἕτερος. καὶ ὃ δῆμος ἀϑρόως 
ἁπάντων ἐξεπεπτώχει. ὅϑεν ἐσπάνιξον ἔτι μᾶλλον ὁμοῦ 

πολιτῶν τε καὶ στρατιωτῶν καὶ γῆς προσόδου καὶ 

διανομῶν χαὶ νομῶν, πεντεχαίδεκα μάλιστα ἔτεσιν 

ἀπὸ τῆς Τράχχου νομοϑεσίας, ἐπὶ δίκαις ἐν ἀργίᾳ 

γεγονότες. : 

τῷ δ᾽ αὐτῷ χρόνῳ Σκιπίων ὕπατος καϑεῖλε τὸ 
ϑέατρον, οὗ “εύκιος Κάσσιος ἦρχτο (καὶ ἤδη που τέλος 

ἐλάμβανεν), ὡς καὶ τόδε στάσεων ἄρξον ἑτέρων ἢ οὐ 
χρήσιμον ὅλως Ἑλληνικαῖς ἡδυπαϑείαις Ῥωμαίους 

ἐθίξζεσϑαι. τιμητὴς δὲ Κόιντος Καικίλιος Μέτελλος 

Γλαυκίαν τὲ βουλεύοντα καὶ ᾿“πουλήιον Σατορνῖνον 
δεδημαρχηκότα ἤδη τῆς ἀξιώσεως παρέλυεν. αἰσχρῶς 

1. ἐς πολυπληϑίαν 5.8Ρρ. Μοηάᾶ., 5116 οὔσϑο ἰάοπθδ 
854. Νδῦοκ ροϑὺ ἀρίστου, Μοπᾶ. δηΐθ γενομένου δα. (ἂν 
8 καὶ νόμων Ἰἰρτὶ, 46]. ΜΌΒβρΥ., ϑϑϑηθιὶθηΐο Ηπαου, Ζοιύβοσ. 
ἔ. ροβοβιομῦ!. Ἡθοβύβνγιββ. 10 (1842) ». 88, αὰἱ ἰδίηθπ δἀαϊῦ 
μοῦ ἴοοο: ζἦσαν δὲ οἱ τὴν γῆν διανέμοντες). ϑοῖν. δαὺ 
ΘΧοΙἴβθβθ δ] αὐ ὡαῦ καὶ νομῶν Βουθοπάσιῃ ραΐανδ, αποοῦχα 
Βοο φῬτορδνουσιπῦὺ Α. Κίθῃθ, Ῥθῖ τῦχη. Βυπαθβροηοββθηκτίθρ, 
ΠΘΙΡΖ. 1846, Ρ. 181, Μοιρσηβθῃ (νυν. δὰ ὃ 122); νϑῦρῶ καὶ γῆς 
- νόμων ῬΟΒΒ6 ᾿π θ]]6ΡῚ πορῦ ΜΟΥΘΙ (ν. δᾶ 8 26) Ρ. 98, ἀθ 
ἰούῳ οπαηύϊύϊομθ ἰπᾶθ 8Ὸ ὅϑεν ἀοβρογανὺ Μαπᾶ., 8111 8]18. 
Ἐθοθρὶ καὶ νομῶν ποαὰθ αὐἱοαθδηη αἰϊπια ραΐο τυπίαπᾶνμη; ἐπὶ 
δίκαις οδὺ Ῥγορίθι 11068᾽ 11 σκιπίων 10, 1ζν. οριὐ. 48. 4]. 
Μᾶνχ. 2, 4, 2; καὶ πίων ΒΥ, ππᾶθ καιπίων Α, οὗ 1ὔθτα Υ 8]]. 1. 16, 8, 
αὐοα τοὐποθαῦ Εἰ. ὅ986}}, ἩΒοῖη. Μαβ. ὅ8 (1898) γΡ. 612 85α., ΠΟῚ 
τϑοῖθ, ορίπου. [06 διηϑοβγομίβιηο συ. ϑοιν. ᾧ. ΠῚ ἡ. 692 
12 Λεύκιος) ἴτηηο Γάιος, οἵ. 46 ΒοοΥ, Εδβϑὺϊ οθπβου. Ρ. 20 
1ὔ κεκίλιος οοαϊοθβ, οοηβῦ. ἴδυϑ 11 δημαρχοῦντα 

2. 8α. οδὺ Ιὸχσ δρυδχί (Ὁ. 1. 1.. 1». 1ὅ π. 200, οὗ δᾶ 8 122 
17 δεδημαρχηκότα] οἵ. Μοιητηβοι, Η.. ϑῥαδύδν. ΠΠ1| 2 Ρ. 862 
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ΟΝ εἰ ϑαίιιγγεῖνιι8] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. δ᾽ 

᾿ : ᾿ 
102α.0. 

βιοῦντας, οὐ μὴν ἐδυνήϑη ὃ γάρ οἱ συνάρχων οὐ 

συνέϑετο. μιχρὸν οὖν ὕστερον ὁ πουλήιος ὡς ἀμυ- 

γούμενος τὸν Μέτελλον ἐς ἑτέραν παρήγγελλε δημαρ- 

᾿χίαν, φυλάξας στρατηγοῦντα τὸν Γλαυκίαν καὶ τῆσδε 

5 τῶν δημάρχων τῆς χειροτονίας προεστῶτα. Νώνιος 

ιὲν οὖν. ἐπιφανὴς ἀνήρ, ἔς τὲ τὸν πουλήιον παρ- 
ρησίᾳ χρώμενος χαὶ Γλαυκίαν ἐξονειδίζων δήμαρχος 

᾿ἀπεδείχϑη. δείσαντες δ᾽ ὁ Γλαυκίας καὶ ὃ πουλήιος, 
μὴ δημαρχῶν αὐτοὺς ἀμύναιτο, ὄχλον ἀνδρῶν εὐϑὺς 

) ἀπὸ τῆς ἐχκλησίας ἀπιόντι ἐπιπέμπουσι σὺν ϑορύβῳ 
χαὶ ἔς τι πανδοχεῖον συμφυγόντα κατεκέντησαν. τοῦ 

δὲ πάϑους οἰχτροῦ καὶ δεινοῦ φανέντος οἱ περὶ τὸν 

Τλαυχίαν, οὔπω τοῦ δήμου συνελϑόντος, ἅμ᾽ ἕῳ χειρο- 

τονοῦσι δήμαρχον τὸν ᾿““πουλήιον. καὶ τὸ μὲν Νω- 

γνίου πάϑος ὧδε ἐσιγήϑη διὰ τὴν δημαρχίαν Ἡπου- 
) ληίου, δεδιότων αὐτὸν ἔτι ἐξελέγχειν" ἐξηλάϑη δὲ καὶ 

Μέτελλος ὑπ᾽ αὐτῶν, προσλαβόντων Γάιον Μάριον 
᾿ἕχτην ἄρχοντα ὑπατείαν, ἐχϑρὸν ἀφανῆ τοῦ ΜΜ,εετέλλου. 

᾿χαὶ συνέπραξαν ὧδε ἅπαντες ἀλλήλοις. ὁ μὲν ἤπου- 

υ λήιος νόμον ἐσέφερε διαδάσασϑαι γῆν, ὅσην ἐν τῇ 

ς ὅ τῶν δημάρχων βρυτῖα ρμαυΐαγιῦὺ Μοπᾶ., 5θα ορροδβιύατῃ νἱ- 
ἰδίαν ραν ϊοϊρίο στρατηγοῦντα ὅ οὗ 14 βα. νόνιος οὗ νονίου 
Υ: ποιηθη οβϑὺ ἀπρίυαστη. Βουρῆ. ΥἹ[ γ. 800 46 τηᾶυῖδο ΒΟΤΌΤῚΒ 
ΒΌ]]Δ 6. οορταὺ (ΡΙαὐ. Β.11ἃ ὁ. 10) 9. αὑτοὺς τηδ]υϊῦ Μοπα. 
11 πανδοχεῖον ΟἹ, 8118 Ἰοοὶβ οὐΐδιη πανδοκεῖον, ααϑτη ΤΟΥΤΉδΤΩ 
ΒΘΙΏΡΘΥ Ῥσχαθύα!ὖ Μοπᾶ. συνεκέντησαν Ὁ. νυ]ρο. Ἐοτῦ. βουὶ- 
Ὀθπάστη ἰπαὺ χαταφυγόντα συνεχέντησαν, οἷ. Μιίτ. ο. 
19. ηιϊδογαηεϊδιιβ οηιμῖθιιβ Ο, ἀπᾶθ οἱ. Μοπᾶ. {πᾶσι φανέντος, 

Ζπυΐ. 11 προλαβόντων Β 18 ἄγοντα ῦξγΥ΄ ἀφανῆ] ἐμφανῆ 
οἱ. Μοπα. 20 ὅση Β 

ς 4βαᾳ. οὗ Μοχητηβθη]!. ο. 15 Ὁ. 618 δά. 4 οὖ Ρ». 141; οσοπέγα θατα 
ΠΟ τϑοῖθ νἱἀθύυν αἰβραίΐίαββο Καὶ. ΝΙθιηθυοσ, τ. ἔς 6]. ῬΏΠ]ΟΙ. 
149 (1894) Ῥ». Τ1 Βα., π66 τηϑρὶβ το δυθυῖσα, αα8 6 ἢ. 1. αἱοῖῦ 

οΥ, 48 βθομβίθ Οοπβυϊαὺ ἃ. Ματῖαβ, Ῥτορυ. Νϑαθη 1888 Ῥ. 18 
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39 ᾿ς ἘΜΦΥΛΊΩΝ ΔΑ. []ανιοία οὐ ϑαίινγύγνμϑ. 

νῦν ὑπὸ Ῥωμαίων καλουμένῃ Γαλατίᾳ Κίμβροι γένος 

Κελτῶν κατειλήφεσαν, καὶ αὐτοὺς ὃ Μάριος ἔναγχος 
ἐξελάσας τὴν γῆν ὡς οὐχέτι Γαλατῶν ἐς Ῥωμαίους 

περιξσπάκει. προσέχειτο δέ, εἰ χυρώσειε τὸν νόμον 
ὁ δῆμος, τὴν βουλὴν πένϑ᾽ ἡμέραις ἐπομόσαι πεισϑή- 

σεόϑαι τῷ νόμῳ, ἢ τὸν οὐκ ὀμόσαντα μήτε βουλεύειν 

καὶ ὀφλεῖν τῷ δήμῳ τάλαντα εἴχοσιν, ὑπονοοῦντες 
οὕτως ἄλλους τε τῶν δυσχεραινόντων ἀμυνεῖσϑαι καὶ 

Μέτελλον ὑπὸ φρονήματος οὐκ ἐνδώσοντα ἐς τὸν ὕρ- 

κον. ὃ μὲν δὴ νόμος ὧδε εἶχεν, καὶ ὃ ᾿ἀπουλήιος ἧἡμέ- τ 
ραν αὐτοῦ τῇ δοκιμασίᾳ προυτίϑει καὶ περιέπεμπε, 

τοὺς ἐξαγγέλλοντας τοῖς οὖσιν ἀνὰ τοὺς ἀγρούς. οἷς 

δὴ χαὶ μάλιστ᾽ ἐθάρρουν ὑπεστρατευμένοις Μαρίῳ. 

πλεονεχτούντων δ᾽ ἐν τῷ νόμῳ τῶν ᾿Ιταλιωτῶν ὁ δῆ- 1 
μὸς ἐδυσχέραινε. καὶ στάσεως ἐν τῇ κυρίᾳ γενομένης, ὃ 

ὅσοι μὲν ἐχώλυον τῶν δημάρχων [τοὺς νόμους], ὑβρι- 
ξόμενοι πρὸς τοῦ ᾿“πουληίου κατεπήδων ἀπὸ τοῦ βή- 

ματος. ὃ δὲ πολιτιχὸς ὄχλος ἐβόα ὡς γενομένης ἐν 

ἐχκλησίᾳ βροντῆς, ὅϑεν οὐ ϑέμις ἐστὶ Ρωμαίοις οὐδὲν 
ἔτι κυροῦν. βιαξομένων δὲ καὶ ὡς τῶν περὶ τὸν 3 

᾿Ζπουλήιον οἱ πολιτικοὴὺ τά τε ἱμάτια διαξωσάμενοι 
καὶ τὰ προστυχόντα ξύλα ἁρπάσαντες τοὺς ἀγροίχους 
διέστησαν. οἱ δ᾽ αὖϑις ὑπὸ τοῦ ᾿Ζπουληίου συγκαλού- 

ὕ ἐπομόσαι] δαὖ ὀμόσαι δαὺ ἐπζελϑοῦσανΣ ὀμόσαι 6011. Ρ]αΐ. 
Μδγν. ὁ. 29 (τὴν σύγκλητον ὀμόσαι προσελϑοῦσαν) οἱ. Μεπά., οἷ 
δα 8 38 ἴ ὄφλειν ΟἹ, οοπδῦ., ΘΟΥΥ. ΒΙΚ. ὑπονοοῦντες 80. 
ἅπαντες, οἵ, 8 180; ἐπινοοῦντες ὅογτ. Μοπά. 8 ἀμύνασϑαι 
τηϑ] αἱὺ Μοπά. 9 ἐς (πῃῃι Β οχ οουτ.) Ὁ, πρὸς 1 12 ἐξαγγε- ὦ 
λοῦντας 501. Μοπᾷ., 568 οἵ. ργδϑί. 16 'τὸν νόμον 6Χ ΑΡΡΙΔΠΙ 
αὐἱάθτα πϑυταύϊομθ οχβρθούωθδϑ, αδυαν]5 δα 8 Ῥ]ΌΤΘΒ ΘΟ ῸΒ 
Θοάθιη ἰθιηροσθ ῬΙΌσ  α]σανουϊῦ, ν. Τϑησο, Β᾿ν. ΑἸθοτύ. Π|Ξ ». 18᾽ 
(Μομηᾶ.), α6]. Κοὶ] 18 5αᾳ. ὑατθαία τοῦπβ Μαεπᾶ. ἐν ἐκκλησίᾳ 
Ῥομποραὺ ροϑὺ ἔτι οὖ ὅϑεν βαβροοίανθ; Ο ρογνογυῦῦ ἰοσῦτη 
19 ὅϑεν οἴῃ. Β 



αι σὲ ϑαξινηηι.58)] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. 33 

οὐ μετὰ ξύλων καὶ οἵδε τοῖς ἀστικοῖς ἐπήεσαν καὶ 

σάμενοι τὸν νόμον ἐχύρωσαν. κυρωϑέντος δ᾽ αὖ- 

. Μάριος οἷα ὕπατος τῇ βουλῇ προυτίϑει σχοπεῖν 

ἐρὶ τοῦ ὅρκου" καὶ τὸν Μέτελλον εἰδὼς στερρόν τὲ 

γνώμῃ καὶ βέβαιον ἐφ᾽ ὅ τι φρονήσειεν ἢ εἰπεῖν 

ἄσειεν. ἐτίϑει πρῶτος ἐς μέσον τὴν γνώμην τὴν 

τυτοῦ μετ᾽ ἐνέδρας καὶ ἔλεγεν. ὡς οὔποτε τὸν ὅρκον 

τόνδε αὐτὸς ὀμόσει. συναποφηναμένου δὲ ταῦτα 

ὶ τοῦ Μετέλλου χαὶ τῶν ἄλλων αὐτοὺς ἐπαινεσάν- 

. ὁ Μάριος διέλυσε τὴν βουλήν. εἶτα τῆς πέμ- 

ς ἡμέρας. ἣ τῷ ὅρκῳ τελευταία κατὰ τὸν νόμον 

ἀμφὶ δεκάτην ὥραν αὐτοὺς κατὰ σπουδὴν συν- 

ἦ, 
“ἂν 

τέναι. μηχανὴν δ᾽ δρᾶν καὶ σόφισμα τοιόνδε" ὀμό- 

εἰν γάρ, ἣἡ νόμος ἐστί, τῷδε πεισϑήσεσϑαι τῷ νόμῳ. 

νῦν μὲν οὕτω διασκεδᾶν τοὺς ἀπὸ τῶν ἀγρῶν 

δρευμένους, ὕστερον δ᾽ οὐ δυσχερῶς ἐπιδείξειν, 

ἵ οὐχ ἔστι νόμος ὃ πρὸς βίαν τε καὶ βροντῆς ὠνο- 

ἀσμένης κεχυρωμένος παρὰ τὰ πάτρια. ταῦτα δ᾽ 

πὼν χαὶ τέλος οὐδὲν ἀναμείνας. πάντων ἔτι σιωπών- 

»ν ὑπ’ ἐχπλήξεως ἐπὶ τῇ ἐνέδρα καὶ τᾷ χρόνῳ δεδα- 

ἀνημένῳ, οὐδ᾽ ἐνθυμηϑῆναί τι παρασχὼν αὐτοῖς ἐξ- 

ἐγ! στατο ἐς τὸν τοῦ Κρόνου νεών. οὗ τοῖς ταμίαις 

ΠῚ ἀστιχοῖς Υἱ, ἀστυκοῖς Β, βπούαδπῦ οοαϊοθ5 ρογρθῦμπο 
161 ὅ φρονεῖν ταϑ]αὶθ Μοπᾶ., πο τϑοῦθ 8 ὀμόσει 

παᾶ., ὁμόσειεν ΟἹ . ταῦτα] ταὐτὸ ᾿αἰ. Μοπᾶ., ᾿παὖ. Ῥτορῦου 
χποφ. οὖ καί 1ὅ ἧ νόμος ἐστῇ Βίης Μοπᾶ. ἴπ ΡΙαῦ. Μδγ. 
9. τϑβεϊυαϊυ ἧπερ ῥτὸ εἴπερ ἔστι νόμος, 50 000. Ρ. 315 δρυὰ 

ΡΡ. νοϊαϊῦ ΒΟΙΙΌΘΙΘ εἰ 28 τοῖς ταμίαις ΚΊΘηΖο, ῬΆΠΟ]. ΑΡ- 
10]. Ὁ. 18 δάπ. ὅ2, οἵ. Μοχηταβθι, ΗΕ. ϑὐδαύθυ. 15 Ὁ. 620 56. τοὺς 
ζι χς, Οἱ, αὐποὰ τοὐϊπθθδς Ζ6 158 δα. ἢ. 1. {πρὸς τοὺς ταμίας οἱ. 
ΤΠ ΡΘΥΤΙ5 ᾽σ. δα 8 121); σΟΉΒΟΥΕΒ γοτὺϊ Ὁ) αὖ βοϊοῦ 

" “᾿ " “ 2 ΄ ᾿ ΄ Υ 

γὼν ἔφη τὸν δῆμον ἐσπουδακότα περὶ τὸν νόμον 
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94 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [ΘἹαικιοία οἱ ϑαξιινγεύγεμθο 

ἐχρῆν ὀμνύναι. καὶ ὥμνυε σὺν τοῖς φίλοις πρῶτος. 

ὥμνυον δὲ καὶ οἱ λοιποί. τὸ ἑαυτοῦ δεδιὼς ἕκαστος" 

Μέτελλος δ᾽ οὐκ ὥμοσε μόνος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ, 

προαιρέσεως διέμεινεν ἀφόβως. καὶ αὐτὸν εὐθὺς τῆς 

ἐπιούσης ὁ ᾿ἤπουλήιος ἐπιπέμψας τὸν ὑπηρέτην ἐξ- 
εἴλκεν ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου. ῥυομένων δὲ τῶν ἕτε- 

ρῶν δημάρχων, ὃ Γλαυκίας καὶ ὃ ᾿πουλήιος ἐς τοὺς 
ἀγροίκους ἐκδραμόντες οὐκ ἔφασκον αὐτοῖς ἔσεσϑαι, 
τὴν γῆν οὐδὲ τὸν νόμον κύριον, εἰ μὴ Μέτελλος ἐξ- 

ἐλαϑείη. ψήφισμά τὲ φυγῆς ἐπέγραφον αὐτῷ καὶ τοὺς 
ὑπάτους ἐπικηρῦξαι προσετίϑεσαν μηδένα Μετέλλῳ. 

κοινωνεῖν πυρὸς ἢ ὕδατος ἢ στέγης" ἔς τὲ τὴν δοχι- 
μασίαν τοῦδε τοῦ ψηφίσματος ἡμέραν προύγραφον. 

δεινῆς δὲ τῶν ἀστικῶν ἀγανακτήσεως οὔσης καὶ παρα- 

πεμπόντων Μέτελλον αἰεὶ σὺν ξιφιδίοις, ὃ Μέτελλος, 
αὐτοὺς ἀσπασάμενος καὶ ἐπαινέσας τῆς προαιρέσεως, 

οὐκ ἔφη δι’ ἑαυτὸν ἐάσειν οὐδένα κίνδυνον ἐπιγενέ- 
σϑαι τῇ πατρίδι. καὶ τόδε εἰπὼν ὑπεξῃϑο τῆς πόλεως. 

καὶ τὸ ψήφισμα ὃ ᾿Απουλήιος ἐκύρου, καὶ τὰ ἐν τῷ 
ψηφίσματι Μάριος ἐπρκήφανομ. ] 

οὕτω μὲν. δὴ χαὶ Μέτελλος. ἀνὴρ εὐδοκιμώτατος, 

ἔφευγε. καὶ ὁ ᾿πουλήιος ἐπ᾽ αὐτῷ τρίτον ἐδημάρχει. 

καί τις αὐτῷ συνῆρχε δραπέτης εἶναι νομιξόμενος,, 

1 ὥμνυ Ἀϊὸ οὐ 4110] βου. Μοπᾶ., πθὸ ὕδιηθῃ οοηβύδηου 
2 δεδιὸς Υ͂ ὁ ἀπὸ] ἐκ τηϑ]αϊῦ Μοπά. , Βρα οὗ δὰ 8 66 
18 ἡμέραν) αἴθην τγυϊοαην ἀιιηυασαΐ Ῥογϑογίρϑεγο Ο, ἀπᾶθ οᾶγθ, 
αυϊὰ δα αδ5 18 ἐπειπὼν Β 195α. τὰ ἐν τῷ ψηφίσματι] τὰ; 
τῷ ψηφίσματι {προσκείμενα Υ6] 5ἴτη. οἱ. Μαεπᾶ. 

1154. οὗ Μοιιβοη, ΠΏ. ϑαοίθυ. ΠΠ. 1 ρ. ὅϑ, Πὸ γ». 189. 
(δά. 2) 28 ἔατὺ Ἐαυϊ 8. Οθύθυτιση. ὑθηιροσιτη ογαϊπθιη δ Ὁ 
Ἄρρ. 6886. τοπίύατη ἀἰχὶν ΒΑΥΑΘΥ (ν. δὰ 8 127) Ρ. 145844., ἃ΄ 
αὰο ἀἰββοαθ Μογάσηβοι, Ἐ.. ἄθβοι. 9 ρ». 201 Ὶ 



εἶ 

Ἵ ΟἸαιιοία οὐ ϑαξιγηῖηιι5) ἘΜΦΥΎΛΊΙΩΝ Α. 35 

 Γράχχον ἑαυτῷ τὸν πρεσβύτερον πατέρα ἐπιγράφων. 

: χαὶ τὸ πλῆϑος αὐτῷ συνεπεπράχει περὶ τὴν χειροτο- 

᾿ νίαν πόϑῳ Ἐρύκανοι οὐ ἐρῥ ὀκτομν δὲ ὑπάτων ἄδρθονο: 

᾿ γψίας. Μᾶρκος μὲν ᾿ἀντώνιος ἐπὶ τὴν ἑτέραν ἜΡΟΜΟΣ, 

Π λόγως ἠρέϑη. τὴν δὲ ὑπόλοιπον Γλαυκίας ὅδε καὶ 

 Μέμμιος μετήεσαν. Μεμμίου δ᾽ ὄντος ἐπι βονίον 

᾿ παρὰ πολύ. δείσας ὁ Γλαυκίας καὶ ὁ ᾿πουλήιος ἐπι- 

πέμπουσί τινας αὐτῷ σὺν ξύλοις ἐν αὐτῇ τῇ χειροτονίᾳ, 

: οἱ τὸν Μέμμιον παίοντες ἐν μέσῳ πάντων ὁρώντων 

υ συνέχοψαν. καὶ ἡ μὲν ἐκκλησία ϑορυβηϑεῖσα διελύετο 

εἾ οὔτε ΨΡΝΝ οὔτε δικαστηρίων οὔτε τινὸς αἰδοῦς ἔτι 

 ὑπούσης" ὁ δὲ δῆμος ἀγανακτῶν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέ- 

ραν μετ᾽ ὀργῆς συνέτρεχεν ὡς χτενοῦντες τὸν ᾿ἤπου- 

λήιον. ὃ δ᾽ ἄλλο πλῆϑος ἁλίσας ἀπὸ τῶν ἀγρῶν 

τὸ μετὰ Γλαυκίου καὶ Γαΐου Σαυφηίου ταμίου τὸ Καπι- 

᾿ τώλιον χανεληβε, καὶ αὐτοὺς τῆς βουλῆς ἀναιρεϑῆναι 

Ἷ ψηφισαμένης ὃ Μάριος ἀχϑόμενος ὅμως ὥπλιζέ τινας 

σὺν ὄὕχνῳ᾽ καὶ βραδύνοντος ἕτεροι τὸ ὕδωρ τὸ ἐπιρρέον 

ἐς τὸ ἱερὸν διέτεμον. καὶ Σαυφήιος μὲν ἐμπρῆσαι 

" τὸν νεών, ὑπὸ δίψης ἀπολλύμενος. ἠξίου, Γλαυκίας 

δὲ καὶ ᾿“πουλήιος ἐλπίσαντες αὐτοῖς ἐπικουρήσειν Μά. 

ριον παρέδωκαν ἑαυτούς. οἵδε πρῶτοι. καὶ ἐπ᾽ ἐχεί- 

ψοῖς ὃ Σαυφήιος. Μάριος δ᾽, αὐτίκα πάντων αὐτοὺς 

ἀναιρεῖν κελευόντων, ἐς τὸ βουλευτήριον συνέκλεισεν 

259 ὡς ἐννομώτερον ἐργασόμενος. οἱ δὲ πρόφασιν τοῦτ᾽ 

᾿ εἶναι νομίσαντες τὸν κέραμον ἐξέλυον τοῦ βουλευτη- 

1 τὸν, αὖ νΙαθἔαν, οτη. 1. 4 ἑτέραν (ἀρχὴν) οἱ. Μοπά., 
 ἀαπρθιξδηΐοῦ τ δείσας] οὗ Νδῦοκ δὰ ϑόρῇῃ. Αἴδο. 1886 
14 ὁπλίσας, 1 σαφηίου ΥἹ, οοπδὺ., ϑαρἠηνηίμς Οαπάϊᾶο οϑὺ 

18. αἰϑοντιιι τὸ, απο ἀθβίαθτγαν! Μομά., Βαθοὺ Β,. οἵω. ΥἹἱ 
20 νεὼν ὑπὸ δίψης ἀπολλυμένους ἠξίου οἱ. ρθουν. Ρ. 6ὅ 
21 αὑτοῖς τηδ]αιῦ Μοπά. 
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306 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [σ]ανοία οἰ ϑαξιγηῖηιι8 

00α.6. 

ρίου καὶ τοὺς ἀμφὶ τὸν ᾿“πουλήιον ἔβαλλον ἕως, ἀπ- 

ἔχτειναν, ταμίαν τε καὶ δήμαρχον καὶ στρατηγόν. ἔτι 
146 περικειμένους τὰ σύμβολα τῆς ἀρχῆς. πολὺς δὲ καὶ 38 

ἄλλος ὅμιλος ἐν τῇ στάσει διέφϑαρτο καὶ δήμαρχος 

ἕτερος, (ὃ) τοῦ Γράχχου παῖς εἶναι νομιξόμενος, 5᾽ 
πρώτην δημαρχῶν ἐκείνην ἡμέραν, οὐδένα ἔτι ὠφε- 

λούσης οὔτε ἐλευϑερίας οὔτε δημοκρατίας οὔτε νόμων 

οὔτε ἀξιώσεως οὔτε ἀρχῆς, ὅπου καὶ ἡ τῶν δημάρχων 
ἔς τὲ κώλυσιν ἁμαρτημάτων καὶ ἐς ἐπικούρησιν τῶν 

δημοτῶν γενομένη, ἱερὰ καὶ ἄσυλος οὖσα, τοιάδε ὕβριξε τὸ 
141 χαὶ τοιάδε ἔπασχεν. ἀναιρεϑέντων δὲ τῶν ἀμφὶ τὸν 

᾿πουλήιον ἡ μὲν βουλὴ καὶ ὃ δῆμος ἐκεκράγεσαν κατα- 

καλεῖν Μέτελλον, Πούπλιος ὃὲ Φούριος δήμαρχος. 

᾿ οὐδ᾽ ἐλευϑέρου πατρός. ἀλλ᾽ ἐξελευϑέρου, ϑρασέως 
ἐνίστατο αὐτοῖς καὶ οὐδὲ Μετέλλου τοῦ Μετέλλου Ὁ 

παιδὸς ἱκετεύοντος αὐτὸν ἐν ὄψει τοῦ δήμου καὶ δα- 

χρύοντος καὶ τοῖς ποσὶ προσπίπτοντος ἐνεκλάσϑη. 

148 ἀλλ᾽ ὃ μὲν παῖς ἐκ τῆσδε τῆς ὄψεως Εὐσεβὴς ἐς τὸ 
99α.0. ἔπειτα ἐκλήϑη, τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους Φούριον μὲν ἐπὶ 

τῷδε ἐς δίχην Γάιος Κανουλήιος δήμαρχος ὑπῆγε:; καὶ 90 

ὄ (ὅν, ς αυοα δαἀἀθπάστῃ οἱ. Μοπά., τϑοθρὶ, οἵ. 8 141 
10 {καὶ ἱερὰ οἱ. Μοπά. 11 ἀμφὶ] δημάρχων ἱ οὖ Ὁ, ααἱ 
γουθιῦ: ἐγ ογ δοίο ἃ ἐγιϑυνηῖδ Αρμόοῖο 18 Πούπλιος] 141 πὸ 
Ἰοοο θχοθρύο βθιρου μοθοϑὺ πούπλιος, ΟἹ Πυαούαφπῦ τηὔοτ πούπλιος 
οὐ πόπλιος, 56ἃ 1ῶ, αὖ 11πα τηυ]ῦο βθρὶαβ ᾿πνθπϊαῦαν. Θὰ ἀθ 
οὔσδδι τϑῦϊπαὶϊ [οστήᾶτη ΑΡΡΙδηὶ δούωθο γσαυϊσθύθχῃ φρούριος 
ΟΡ, Βῖο οὖ ἰηΐγῶ ΒΟ]]ΘΙΔΙ ΘΙΤΌΤΘ; απο ΠΟΙΏΘΗ οϑῦ 1Π 1ΏΒΟΥ. οὗ Ὁ 
ὨΌΤΩΤΗΙΒ ΒΘΙΙΟΥῚΒ διοίαϊ!8, οἵ. Φρουρία 1. Ο. ΠΥ 1168 (ν. Ἐσδπ ΚΟ] 
δα ἢ. 1.).,. παύατη οχ διηδιορσία ποιηϊηΐβ ογϑθοὶ, οἵ, 1. 6.1 488; 
ΠῸ 269}, 9: ΙΥ̓ Τῦ1 Β, 81; ΧΙῚ ἔλβο. 1, 966. 968 14 ἐξελευ- 
ϑέρου ζῶν. οἱ. Μοπά., πατρὸς (ὧν ᾿Ζογάϊς ῥ. 1ῦ, ἱπαῦ,, αὐ 
γἱιαθύαχ, οχ αϑὰ Ἀρρίδηϊ 20 Κανουλήιος] Οὐογϑιοἴζιι8 σις ᾿Δρ- 
Ῥυϊοίατη Τροϊδηατα τοροπθοθηὺ Α. ὟΥ. Ζυμρῦ, Οὐ τα πα] σοι Τὰ 
ΡῬ. 868, Τιδῆσο, ᾿ν. ΑἸξουῦ. ΠΙΞ ». 86 δάῃ. 2, 8}1}, οὗ. Οἷο. ρὑτὸ 
Ο. ΒΡ. ρογάμ6]1. 9 (8 24); 8680]. ΒοΟΡ. ρ. 280 ΟΥ}]11, γὰὶ]. 
Μᾶκχ. 8, 1, ἄδηηη. 2 



Π΄ ᾳροῖϊ Παϊίοῖ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 81 

ὃ δῆμος οὐδὲ τοὺς λόγους ὑπομείνας διέσπασε τὸν 

Φούριον" οὕτως αἰεί τι μύσος ἕχάστου ἔτους ἐπὶ τῆς 

ἀγορᾶς ἐγίγνετο; Μετέλλῳ δ᾽ ἡ χάϑοδος ἐδόϑη., καί 

φασιν αὐτῷ τὴν ἡμέραν οὐκ ἀρχέσαι περὶ τὰς πύλας 

πα δεξιουμένῳ τοὺς ἀπαντῶντας. 

᾿ τρίτον μὲν δὴ τόδε ἔργον ἐμφύλιον ἦν τὸ ἤπου- 

 Ληίου. μετὰ δύο τὰ Γράκχεια,. καὶ τοσάδε εἴργαστο 

84 Ῥωμαίους" οὕτω δ᾽ ἔχουσιν αὐτοῖς ὃ συμμαχικὸς κα- 

᾿ λούμενος πόλεμος ἐπιγίγνεται ἐϑνῶν ἀνὰ τὴν ᾿Ιταλίαν 

τὸ πολλῶν, ἀρξάμενός τε παραδόξως καὶ ἀϑρόως ἐπὶ μέγα 

"ἥ προελθὼν καὶ τὰς στάσεις ἐν Ῥώμῃ σβέσας ὑπὸ δέους 

᾿ ἐπὶ πολύ. λήγων δὲ καὶ ὅδε στάσεις τε ἄλλας καὶ στασι- 

ἄρχους δυνατωτέρους ἀνέϑρεψεν οὐ νόμων εἰσηγήσε- 

σιν ἔτι οὐδὲ δημοχοπίαις. ἀλλὰ ἀϑρόοις στρατεύμασι 

πὸ χατ᾽ ἀλλήλων χρωμένους. καὶ αὐτὸν διὰ τάδε συνήγα. 
᾿ς γον ἐς τήνδε τὴν συγγραφήν, ἔκ τε τῆς ἐν Ρώμῃ στά- 

ὴ δεῶς ἀρξάμενον καὶ ἐς πολὺ χείρονα στάσιν ἑτέραν 

ἐχπεσόντα. ἤρξατο δὲ ὧδε. 

Ὶ Φούλβιος Φλάκκος ὑπατεύων μάλιστα δὴ πρῦνου 

3, ὅδε ἐς τὸ φανερώτατον θγεθιβο τοὺς Ἰταλιώτας ἐπι- 

Ἢ Π  μεῖν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας ὡς κοινωνοὺς τῆς ἦἣγε- 

μονίας ἀντὶ ὑπηκόων ἐσομένους. ἰκρς, ἐχόκτρήνς δὲ τὴν 

γνώμην καὶ ἐπιμένων αὐτῇ καρτερῶς, ὑπὸ τῆς βουλῆς 

᾿ κί τινὰ στρατείαν ἐπεκέμφθη διὰ τόδε. ἐν ἧ τῆς ὑπα- 

πε τείας αὐτῷ σεπαχανημένης, ὃ δὲ χαὶ δημαρχεῖν εἵλετο 

μετ᾽ αὐτὴν καὶ ἔπραξε γενέσϑαι σὺν Γράκχῳ τῷ νεω- 

ἢ 2 ἔτους οτὰ. 16 6 ἔργον οτχ. Ὁ 8 ῥωμαίοις Υ 18 
11 τὰς» ἐν Ῥώμῃ τηϑὶτηῦ Μομηᾶ., οἵ. δὰ 8 12 12.8ᾳ. στα- 

᾿ ΕΣ «τὰ 1 18 νόμων, αυοὰ οἱ. Μπά, Βαθθηὺ ΒΟ, νόμου τε]]- 
Ἴ 41 20 ἐς τὸ φανερώτερον οἱ. Μαεπα. 94 διὰ τόδε Ῥοϑὺ 

αὐτὴν (γ. 26) ἐταπβροποῦαὺ Μοπᾶ. (οἵ. 8 102), Ζίρροὶ ρ. 861 ἀ6- 
Ἰοπάστη οοπβοῦ 
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38 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [1υΐιι5 Τγιιδιι8 ἐγ. γ. 

τέρῳ. τοιάδε ἄλλα ὑπὲρ τῆς Ἰταλίας ἐσφέροντι κἀκείνῳ. 

ἀναιρεϑέντοιν δὲ ἀμφοῖν, ὥς μοι προείρηται, πολὺ 
μᾶλλον ἠρέϑιστο ἡ Ἰταλία: οὔτε γὰρ ἠξίουν ἐν ὑπη- 

χόων ἀντὶ κοινωνῶν εἶναι μέρει οὔτε Φλάκκον καὶ 

Γράκχον ὑπὲρ αὐτῶν πολιτεύοντας τοιάδε παϑεῖν. 
ἐπὶ δὲ ἐκείνοις καὶ Δίβιος Ζίροῦσος δημαρχῶν, 

ἀνὴρ ἐπιφανέστατος ἐκ γένους. δεηϑεῖσι τοῖς ᾿Ιταλιώ- 

ταις νόμον αὖϑις ἐσενεγκεῖν περὶ τῆς πολιτείας ὑπ- 

ἔσχετο᾽ τούτου γὰρ δὴ μάλιστα ἐπεϑύμουν ὡς ἑνὶ τῷδε 
αὐτίκα ἡγεμόνες ἀντὶ ὑπηκόων ἐσόμενοι. ὃ δὲ τὸν δῆ- 

μὸν ἐς τοῦτο προϑεραπεύων ὑπήγετο ἀποικίαις πολ- 

λαῖς ἔς τε τὴν Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν ἐψηφισμέναις μὲν 

ἐκ πολλοῦ. γεγονυίαις δὲ οὔπω. τήν τε βουλὴν καὶ 

τοὺς ἱππέας. οἱ μάλιστα δὴ τότε ἀλλήλοις διὰ τὰ δὲ- 

καστήρια διεφέροντο, ἐπὶ κοινῷ νόμῳ συναγαγεῖν ἐπει- 

ρᾶτο, σαφῶς μὲν οὐ δυνάμενος ἐς τὴν βουλὴν ἐπαν- 

ἐνεγκεῖν τὰ δικαστήρια, τεχνάξων δ᾽ ἐς ἑχατέρους ὧδε. 
τῶν βουλευτῶν διὰ τὰς στάσεις τότε ὄντων μόλις ἀμφὶ 

τοὺς τριακοσίους, ἑτέρους τοσούσδε αὐτοῖς ἀπὸ τῶν 
ἱππέων εἰσηγεῖτο ἀριστίνδην προσχαταλεγῆναι καὶ δκ 

τῶνδε πάντων ἐς τὸ μέλλον εἶναι τὰ δικαστήρια" εὐ- 
ϑύνας τε ἐπ’ αὐτῶν γίγνεσϑαι δωροδοκίας προσέγρα- 

4 εἶναι) μεῖναι οἱ. Μεπά. ὅ αὑτῶν ταρ]αϊῦ ἰάθτῃ 
1 ἐς γένος Ἰάθτη, ΤηΌΠ6η8 Π6 Βουῖθα8 ἐπιφανεστάτου ἔκ γένους, 
Βοοὺ οοσύθ 118 8 τῆς οἵη. ἱ 10 ἡγεμόνες) κοινωνοὶ τῆς 
ἡγεμονίας 8 1ὕ2 10 ἐπὶ κοινῷ νόμῳ] ἐπικοίνῳ νόμῳ βογ. Μοπά. 
οοηνηνγυὶ ἴοσο Ὁ 16 5α. ἐπενεγκεῖν Υ Ὁ 

8 106 5αᾳ. οἵ. Α. Κίθπο (ν. δὰ 8 124), Ἐς, ΜάγΟΚβ, 16 ὕγετ- 
Ἰθέθσαπρ 465 Βαποβρ  ΠΟΒΒΘΗ ΚΥΪΘΡῸΒ 91--89 ν. (τ, α155. ΜΆ. 
1884, 1. ΤΩΙ], Ὗ. βίσβῃ), Μ. Τὐνῖαβ χαβαβ Ὑ οἸ δύσι θαπ 063791, 
155. Μαῖρ. 1881, Βαβοὶύ (ν. δα 8 106) Ρ». 408 5αα. 18 οἵ 
Μοιάσηβοη, Κι. ϑύωδῦθν. ΠΙ, 2 Ὁ. 847: διὰ τὰς στάσεις ΘΥΤΟΥ ΑΛ ΙδΗΙ 

9 

δ᾽ μ᾿ 



Τί Τριιδιι8 ἐγ. μι] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. 839 
᾿ 91α.6. 

φεν, ἐγκλήματος ἴσα δὴ καὶ ἀγνοουμένου διὰ τὸ ἔϑος ᾿ 
τῆς ϑυροδοκίας ἀνέδην ἐπιπολαξζούσης. ὃ μὲν δὴ τάδε 189 

πρὸς ἑκατέρους ἐπενύει. περιῆλθε δὲ ἐς τὸ ἐναντίον 

αὐτῷ. ἥ τε γὰρ βουλὴ χαλεπῶς ἔφερεν ἀϑρόως οὐό 

» τοσούσδε προσχαταλεγῆναι καὶ ἐξ ἱππέων ἐς τὸ ΜΕΝῚ. 

στον ἀξίωμα μεταβῆναι. οὐκ ἀδόκητον ἡγουμένη καὶ 

βουλευτὰς γενομένους κατὰ σφᾶς ἔτι δυνατώτερον τοῖς 

προτέροις βουλευταῖς στασιάσειν᾽ οἵ τε ἱππεῖς ὑπώ- 160 

'πτευον., ὅτι τῇδε τῇ ϑεραπείᾳ πρὸς τὸ μέλλον ἐς τὴν 

)ουλὴν μόνην τὰ δικαστήρια ἀπὸ τῶν ἱππέων περι- 

Ῥέροιτο,. γευσάμενοί τε κερδῶν μεγάλων καὶ ἐξουσίας 

ὑχ ἀλύπως τὴν ὑπόνοιαν ἔφερον. τό τε πλῆϑος αὐτῶν 101 

ἀπορίᾳ σφᾶς ἐποίει καὶ ὑποψίᾳ πρὸς ἀλλήλους, 

ἕνες ἀξιώτεροι δοχοῦσιν ἐς τοὺς τριακοσίους κατα- 

ψαιν" καὶ τοῖς λοιποῖς φϑόνος ἐς τοὺς κρείττονας 

ἔσει. ὑπὲρ ἅπαντα δ᾽ ἠγανάχτουν ἀναφυομένου τοῦ 

τῆς δωροδοχίας ἐγκλήματος, ὃ τέως ἡγοῦντο καρτερῶς 

πὲρ αὑτῶν πρύρριξον ἐσβέσϑαι. 
τ οὕτω μὲν δὴ καὶ οἱ ἱππεῖς καὶ ἡ βουλή, καίπερ 165 

' ἔχοντες ἀλλήλοις διαφόρως. ἐς τὸ Ζρούσου μῖσος 

συνεφρόνουν, καὶ μόνος ὃ δῆμος ἔχαιρε ταῖς ἀποικίαις. 

᾿ ̓  Ἰταλιῶται δ᾽. ὑπὲρ ὧν δὴ καὶ μάλιστα ὃ Ζροῦσος 
ταῦτα ἐτέχναξε, καὶ οἵδε περὶ τῷ νόμῳ τῆς ἀποικίας ἐδε- 

δοίκεσαν, ὡς τῆς δημοσίας Ρωμαίων γῆς, ἣν ἀνέμητον 

4 αὐτῇ Οἱ, οοττ. Μεπά. ἵ (συνισταμένους) κατὰ σφᾶς 
6] βίτη. οἱ. Μϑπά., Βρᾷ χατὰ σφᾶς, αυοὰ τα] αὐαοαὰθ βαβρὶ- 

ΟΟΠθΙη τηογοσγαῦ, δὰ βουλευτὰς γενομένους τοίουτὶ ᾿α θοῦ ΚΘΙ] 
6Ό]]. ΤΉσο. 1, 79, 1 1ὅ κρείσσονας Β 11 5αᾳ. Βαρβίὺ ἴῃ 
᾿παρτερῶς Βομνν. ἴῃ ὑπὲρ 1άθτα ργυδθοαηΐθ Ναβρυ., βθα αὐχαταατιθ 
ΘΙ τη ἱππρ8 8 οὔτα ἡγοῦντο; δὰ ὑπὲρ αὑτῶν οἵ. Οἷο. γτο ΟἸαθπῦ. 
8 104 οὐ ργὸ 50. Ῥοβῦ. 8 16 αὐτῶν ΟἹ, οοὐτ. Ὀϊά. 

1 συνεφώνουν 



" 518.0. 
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16 

40 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν ἃ. [γιιδὲ ἐγ. ρῖ. οαϊέμβη 

οὖσαν ἔτι οἱ μὲν ἐκ βίας, οἱ δὲ λανθάνοντες ἐγεώρ- 
γουν, αὐτίχα σφῶν ἀφαιρεϑησομένης, καὶ πολλὰ καὶ 

περὶ τῆς ἰδίας ἐνοχλησόμενοι. Τυρρηνοί τε καὶ Ὀμ- 

βρικοὶ ταὐτὰ δειμαίνοντες τοῖς Ἰταλιώταις χαί, ὧ 

ἐδόκει. πρὸς τῶν ὑπάτων ἐς τὴν πόλιν ἐπαχϑέντερ 
ἔργῳ μὲν ἐς ἀναίρεσιν “Ιρούσου, λόγῳ δ᾽ ἐς κατηγο- 

ρίαν, τοῦ νόμου φανερῶς κατεβόων καὶ τὴν τῆς δοκι- 

μασίας ἡμέραν ἀνέμενον. ὧν ὃ Ζίροῦσος αἰσϑανόμενός 
τε καὶ οὐ ϑαμινὰ προϊών, ἀλλ᾽ ἔνδον ἐν περιπάτῳ 
βραχὺ φῶς ἔχοντι χρηματίζων ἀεὶ καὶ περὶ ἑσπέραν ἡ 

τὸ πλῆϑος ἀποπέμπων ἐξεβόησεν ἄφνω πεπλῆχϑαι καὶ 
λέγων ἔτι κατέπεσεν. δύρεθα δὲ ἐς τὸν μηρὸν αὐτῷ 
ἀνυγοτόμον μαχαύριον ἐμπεπηγμένον. Ἵ 

οὕτω μὲν δὴ καὶ ΖΙροῦσος ἀνήρητο δημαρχῶν. καὶ 
οἱ ἱππεῖς ἐπίβασιν ἐς συκοφαντίαν τῶν ἐχϑρῶν τὸ κ᾽ 

πολίτευμα αὐτοῦ τιϑέμενοι, Κόιντον Οὐάριον δήμαρχον 
ἔπεισαν εἰσηγήσασϑαι κρίσεις εἷναι κατὰ τῶν τοῖς Ἰτατ 

λιώταις ἐπὶ τὰ κοινὰ φανερῶς ἢ χρύφα βοηϑούντων, 
ἐλπίσαντες τοὺς δυνατοὺς ἅπαντας αὐτίκα εἷς ἔγκλημα 
ἐπίφϑονον ὑπάξεσθϑαι καὶ δικάσειν μὲν αὐτοί, γενο- δὶ 

2 χαὶ φοβὺ πολλὰ οι. 1 4584. καὶ ὡς ἐδόκει] ὡς ἐδόκει, Ὁ 
καὶ οἱ. Μοπά. ὅ ἐσαχϑέντες οἷ. Μοηά., ἔοτῦ. τϑούθ, οὗ. 8 ὅ08, 
δὴ ϑ 818, υὐἱ οοαϊοθβ γατιϑηῦ 8 αἰσϑόμενος Η 9 ἐμπερι- 
πάτω Β 10 καὶ] ποτὲ οἱ. Μοπά. 16 Οὐδνλέριον Ὁ ΗΡτ], 
ΟΟΥΥ. ῬΙΡΏΙαΒ, Αηπ8]. ΠῚ τ. 2328 18 βοηϑησάντων οἱ. Μοπά.,, 
οἵ. ρῥχδρῇ. 20 ὑπάξειν ταῦ]τῦ Μοηᾶ., τυϑαϊαπι ἴαχθ τοὐϊπαϊθοος 
ΞΟΒΘΩΚῚ Ρ. 114 

2 οἵ. Μογοῖ (νυ. δὰ 8. 26) Ρ. 90 δάμη. 4, βέσθῃι) (νυ. δὰ 8 168). 
Ῥ. 34, Μοιησηβοι, Εν. ϑ ωεῦδτ. ἴπ, 1». 681 δᾶῃ, 2 8 5α. δα 
τὴν τῆς δοκιμασίας ἡμέραν οἵ. ΜΆτοΚα (συ. δᾶ 8 165) ». 1058. 
11.8αᾳ. 46 ἐθιῆροῦθ 10ρ1]8 γαγίδο οἵ, ργϑῦθυ. 81105. ΜΆγΟΚΒ Ρ. 46, 
ἂθ Ἰθρθ 'ρβὰ 908. ᾿ιθῃρ16, ΤΠπύθγβιοη. ἄρον ἃ. ΒΌ]]απ. Ὑατίδββ.. 
ΕΥΘΙΌυτρ 1. ΒΓ. 1899, Ὁ. 82 5αα., Μοτησηβθα, ᾿ὺ. δ γαξγθομῦ Ρ. 198 



Ν 

τ . γαγΐμβ ἐν. ρ1. ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Α. 41 

μένων δ᾽ ἐκείνων ἐχποδὼν δυνατώτερον ἔτι τῆς πό- 

λεὼς ἐπάρξειν. τὸν μὲν δὴ νόμον ἀπαγορευόντων τῶν 

ἑτέρων δημάρχων μὴ τίϑεσϑαι., περιστάντες οἱ ἱππεῖς 

σὺν ξιφιδίοις γυμνοῖς ἐχύρωσαν᾽ ὡς δ᾽ ἐχεκύρωτο, 

᾿ αὐτίκα τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν βουλευτῶν ἐπεγρά- 

μωτο μανήγρρον. χαὶ Βηστίας μὲν οὐδ᾽ ὑπακούσας 

ἑχὼν ἔφευγεν ὡς οὐκ ἐχδώσων ἑαυτὸν εἰς χεῖρας ἐχ- 

ϑροῶν. καὶ Κόττας ἐπ᾽ ἐκείνῳ παρῆλθε μὲν ἐς τὸ δι- 
. χαστήριον. σεμνολογήσας δὲ ὑπὲρ ὧν ἐπεπολίτευτο. 

τὰ καὶ ἀθιδρρησάμεμος τοῖς ἱππεῦσι φανερῶς. ἔξει τῆς 

᾿ πόλεως καὶ ὅδε πρὸ τῆς ψήφου: Μούμμιος δ᾽, ὃ τὴν 

Ἑλλάδα ἑλών. αἰσχρῶς ἐνεδρευϑεὶς ὑπὸ τῶν ἱππέων 

᾿ 

ὑποσχομένων αὐτὸν ἀπολύσειν κατεχρίϑη φεύγειν καὶ 

ἐν 4Ζ΄ήλῳ διεβίωσεν. ἐπιπολάξοντος δ᾽ ἐς πολὺ τοῦ 

τὸ χαχοῦ χατὰ τῶν ἀρίστων, ὅ τὲ δῆμος ἤχϑετο τοιῶνδε 

᾿ ̓χαὶ τοσάδε εἰργασμένων ἀνδρῶν ἀϑρόως ἀφαιρούμε- 

γος, χαὶ οἱ Ἰταλοὶ τοῦ τε Ζρούσου πάϑους πυνϑανό- 

μενον χαὶ τῆς ἐς τὴν φυγὴν τούτων προφάσεως, οὐκ 

ΟΠ -ἀνασχετὸν σφίσιν ἔτι ἡγούμενοι τοὺς ὑπὲρ σφῶν πολι- 

30 τεύοντας τοιάδε πάσχειν οὐδ᾽ ἄλλην τινὰ μηχανὴν 

ἐλπίδος ἐς τὴν πολιτείαν ἔτι ὁρῶντες. ἔγνωσαν ἀπο- 

8 τίϑεσϑαι βυ8ρ. Μοπᾶ., αὖ οὗ. 8 4606.0 8 119 6 οὐι- 
στίας ΟἹ, γιβένιι5. ΟἍ, οουτ. ϑὅοαν. οὐδ᾽ Ὁ, οὐχὶ 1 ἔφυγεν 
οἱ. Μοηάᾶ., οὗ. ργδϑῖ. 11 Μούμμιος] Μέμμιος αἱ. ΕὙΘΙΏΒΗ., 

Ο Βαρρι. Τήν. ΠΧΧΙῚ, 41. ργοθανιὺ Μοπαᾶ., «Μούμμιος ἴατο ἀοξοπαϊν 
ἘΔΒΙ, Ἡμοὶη. Μυβ. δδ (1901) ν». θ84, ὁ τὴν Ἑ. ἑλών οχΧ ογτανὶ 
Ἀρρίδιϊ ΘΥΤΌΤΘ πϑῦθπι 6886 ὀοποθάθῃβ, οἵ... οἴϊΐδτα 1,Θηρ1]6 (γ. δᾷ 
8 1606) Ρ. 84 1ὅ τοιῶνδε] τοσῶνδε οἱ. Ζ26155 δα ἢ. 1. 

ἀν Αβαῤώηπ κ᾽ ;: 

3 06 ἀ6 Οδὶ]ρ. Βοβίϊῳ οὖ Μὕὔμῃζου δραὰ Ῥϑυὶγν - δ ββοσα 8 
Ῥ. 1866, 28 8 ἀθ Αυγ. Οοὐξω οὗ, ΚΙΘῸΒ 101. 3. ν». 3482, 96 οὐ 
Τιϑηρῖθ (ν. δὰ ξ 166) ». 88 

στῆναι Ῥωμαίων ἄντικρυς καὶ πολεμεῖν αὐτοῖς κατὰ. 
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49 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Α. [Παϊϊοὶ ἀοβοίνε 

κράτος. κρύφα τὲ διεπρεσβεύοντο συντιϑέμενοι περὶ 

τῶνδε καὶ ὕμηρα διέπεμπον ἐς πίστιν ἀλλήλοις. ὧν 
ἐς πολὺ μὲν οὐκ ἐπήσϑοντο Ῥωμαῖοι διὰ τὰς ἐν ἄστει 

χρίσεις τε καὶ στάσεις" ὡς δ᾽ ἐπύϑοντο, περιέπεμπον 

ἐς τὰς πόλεις ἀπὸ σφῶν τοὺς ἕχάστοις μάλιστα ἐπι- 

τηδείους, ἀφανῶς τὰ γιγνόμενα ἐξετάξειν. καί τις ἔκ 

τούτων μειράκιον ὅμηρον ἰδὼν ἐξ Ἄσχλου πόλεως ἐς 

ἑτέραν ἀγόμενον ἐμήνυσε τῷ περὶ τὰ χωρία ἀνϑυ- 

πάτῳ Σερουιλίῳ. ἦσαν γάρ, ὡς ἔοικε, τότε καὶ τῆς 
᾿Ιταλίας ἄρχοντες ἀνϑύπατοι κατὰ μέρη" ὃ καὶ ᾿4δρια-Ὶ 

νὺς ἄρα μιμούμενος ὕστερον χρόνῳ πολλῷ, τὴν αὐτο- 
χράτορα ἀρχὴν Ῥωμαίοις ἡγούμενος. ἀνεκαίνισε. καὶ 
μιδτ᾽ αὐτὸν ἐπέμεινεν ἐς βραχύ. ὃ δὲ Σερουίλιος ϑερμό- 

τερον ἐσδραμὼν ἐς τὸ ΄ἄσκλον καὶ πανηγυρίξουσι τοῖς 

᾿Δσκλαίοις χαλεπῶς ἀπειλῶν ἀνῃρέϑη ὡς ὑπὸ ἤδη πε- 

φωραμένων. ἐπανῃρέϑη δ᾽ αὐτῷ καὶ Φοντήιος, ὃς 

ἐπρέσβευεν αὐτῷ" καλοῦσι δ᾽ οὕτω τοὺς τοῖς ἡγεμόσι 
τῶν ἐθνῶν ἔκ τῆς βουλῆς ἑπομένους ἐς βοήϑειαν. 

πεσόντων δὲ τῶνδε, οὐδὲ τῶν ἄλλων Ῥωμαίων τις ἦν 

8 ἐπύϑοντο ἃ Ὁ 9 σερονηλίῳ Υ, οοπϑῦ.; 46. οοὔθυ β Β01ῚΡ- 
ἰουῖθτβ ν. ὙΥ θῃστηδπη, Εδβὺϊ ρυδθίουι Ρ. 28 10 ἀδριανὸς ΟἹ, 
ΘΟΥΤΟΧῚ 11 (ὁ) τὴν οἱ. Μϑοπά,, νἱχ ἴᾳτθ, οἵ. 8. 262. 279. 868. 
480, Π 8 2. 290. 284. 206. 840. 448, 1Π αὶ 48 οἷο. τὸν ῬΙῸ 
τὴν ἃ 12 ἀρχὴν οπι. ἱ 19 ἦν τις οὔτη Ὗ βου. Μοπμά. 
τις] ἔτι οἱ. Νϑῦοκ 

Τ οδοὐὺ ἀβουϊαιὰ ῬΙΘΘΠΌΙη 8 5αᾳ. ἀνθυπάτῳ] 1. 6. ρτϑθῦ. 
ψ6] ρῬύὸ ρτϑϑῦ. οὕτη ᾿πηρ 0 ΘΟΠΒΌΪ]ΑΤΙ 860. Μογηχήβθῃ, Ἐν. ϑὐδοΐθυ, 
1, 138 ». 385. ρτϑϑῦ. αὐ. 560. ΥΊΠ]οα5 ΠΡ. 690 8δάη. ὃ; ἀθ 
Ῥτϑοῦ. δ᾽ίαθο ὃχ ρτονίποίῷ στϑαθαμπῦθ ν6] ἴπ ῥτουϊποίδιη ῥτο- 
Ποϊδοθηΐθ οορταὺ ϑὐγδομδη- νι άβοι δα ἢ. 1. [ὴ6 ϑθυυηο 1080 
ν. Μογσηβθη, Β. Μὔμησμν. Ρ. ὅ86 9 5αα. ἄθ Βοὺ ᾿ρβῖπβ Αρ- 
Ῥίϑηϊ ουτοσθ οἵ. Ῥ. Τόγβ, Ὀπύρσυβποῃ. χζὰν θυιοῃύθνοσέ. ἃ. τῦτα. 
Καϊβουζοιῦὺ (Β᾿ δδύσαθο ἂν ΤΠπουϊηρ' 1892) Ρ. ὅ0 566. 16 ἀ6 Εὐπίθο 
γ. Μογηβθη, ἢ. Μὔησν. Ρ. ὅ48 



1 8οοίαῖο] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. 48 

»ειδώ, ἀλλὰ τοὺς παρὰ σφίσι πάντας οἱ ᾿4σκλαῖοι συν- 

χέντουν ἐπιτρέχοντες καὶ τὰ ὄντα αὐτοῖς διήρπαξον. 

᾿ς ἐχραγείσης δὲ τῆς ἀποστάσεως ἅπαντα, ὅσα τοῖς 

Ισχλαίοις ἔϑνη γείτονα ἦν, συνεξέφαινε τὴν παρα- 

χευήν, Μάρσοι τε καὶ Παιλιγνοὶ καὶ Οὐηστῖνοι καὶ 

Μαρρουκῖνοι καὶ ἐπὶ τούτοις Πικεντῖνοι καὶ Φρεν- 

ανοὶ χαὶ ἹἸρπῖνοι καὶ Πομπηιανοὶ καὶ Οὐενούσιοι καὶ 

ἄπυγες, Δευχανοί τὲ καὶ Σαυνῖται, χαλεπὰ “Ῥωμαίοις 

αἱ πρὶν ἔϑνη γενόμενα, ὅσα τε ἄλλα ἀπὸ Δ“έίριος πο- 

μοῦ, ὃν νῦν μοι δοχοῦσι Δίτερνον ἡγεῖσϑαι, ἐπὶ 

ὃν μυχόν ἐστι τοῦ ᾿Ιονίου κόλπου πεξεύοντι καὶ περι- 

λέοντι. πέμψασι δ᾽ αὐτοῖς ἐς Ῥώμην πρέσβεις αἰτιω- 

ἔνους, ὅτι πάντα Ῥωμαίοις ἐς τὴν ἀρχὴν συνεργασά- 

ἱένοι οὐχ ἀξιοῦνται τῆς τῶν βεβοηϑημένων πολιτείας, 

᾿ βουλὴ μάλα χαρτερῶς ἀπεχρίνατο, εἶ μεταγινώσκουσι 

γεγονότων, πρεσβεύειν ἐς αὐτήν, ἄλλως δὲ μή. οὗ 

δὴ πάντα ἀπογνόντες ἐς παρασχευὴν χαϑίέσταντο" 

αὐτοῖς ἐπὶ τῷ κατὰ πόλιν στρατῷ κοινὸς ἦν ἱπ- 

ἕων τε καὶ πεζῶν ἕτερος ἐς δέκα μυριάδας. καὶ Ῥω- 

υμαῖοι τὸν ἴσον αὐτοῖς ἀντεξέπεμπον ἀπό τὲ σφῶν 

ὑτῶν χαὶ τῶν ἔτι συμμαχούντων σφίοσν ἐθνῶν τῆς 

4 συνεξέφανε (τ6] --- φανε) Οἱ, συνεξέφανε ΒΟΥ͂ΡΒῚ 60]]. 
Ἴδην. ο. 68, συνεξέφηνε δα]. Μαοπά. ὅ Παιλιγνοὶ Ἠδίτη, 
κι ΠΡ». 999 (θα. Τατ]ο.), Πελιγνοὶ 661]. οὐ ΟἸανου, [08]. απῦ. Τί 
Ἴδδ, παγλῖνοι Υ, παγκλῖνοι Β, μαγκλῖνοι ἴ, Μαϊίὶ Ο 
ἡ ηστῖνοι ϑοιν., οὐιστῖνοι ΒΟΙ, ἐουστῖνοι Υ θ5αᾳ. Φρεντανοὶ 
ἼγοΥ ]. ο. ̓ φερεντράνοι ΟΡ, φερεντρανοὶ ἃ, Ῥεγοηαθὶ Ὁ 1 ἰρπῖ- 
οι ΒῚ, εἰρπῖνοι Υ, Ηϊνρίηῖο πομπιανοὶθ 125ᾳ. αἰτιωμένοις 
, αἰτιασομένους 8ογ. Μοπᾶ., 564 οὗ ῥγαθῇ. 18 αὐτοῖς] τοῖς Υ 

8 11ὔβαα. 46 πος Ὀ6110 οὗ. Μᾶτοκβ (ν. δᾶ 8 165) Ῥ. 88 5αᾳ., 
᾿. ΠΘΙΠΔ ΘΗ, 1,65 Ῥϑυίοομδθ ἀθ 1ὰ ΘἼΘΙΥΘ 5Βοοῖδ]θ, ἤν. Ἠϊβύ. 4 
891) Ρ. 41 Ξαα. 9 5α. ΘΥΥοΥ ΑΡΡίϑηὶ, οἵ. ΝΊββϑῃη, Τα]. ᾿ιϑπά 65κ. 1 
. 829 δ΄π. 2 οὔ Ρ. 338, Μδῖοκβ Ρ. δ4 δάῃ. 8 12 βαα. οἵ. Βύχσθῃι 
. δὰ 8 166) Ρ. 42 

1τῦ 

9θα. Ο. 

1τ0 

111 



υϑθα. Ο. 
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44 : ἜΜΦΥΛΙΩΝ Α. [δοϊζυηι βοοίαῖα, 

᾿Ιταλίας. ἡγοῦντο δὲ Ῥωμαίων μὲν ὕπατοι Σέξτος τε 
᾿Ιούλιος Καῖσαρ καὶ Πόπλιος ἹΡουτίλιος Δοῦπος" ἄμφω. 

γὰρ ὡς ἐς μέγαν τε καὶ ἐμφύλιον πόλεμον ἐξήεσαν, 

ἐπεὶ καὶ τὰς πύλας οἵ ὑπόλοιποι καὶ τὰ τείχη διὰ χει- 

ρὸς εἶχον ὡς ἐπ’ οἰχείῳ καὶ γείτονι μάλιστα ἔργῳ. τό 

τε ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ πολυμερὲς ἐνθυμούμενοι. 
ὑποστρατήγους τοῖς ὑπάτοις συνέπεμψαν τοὺς τότε 

ἀρίστους, ὑπὸ μὲν Ῥουτιλίῳ Γναῖόν τε Πομπήιον, τὸν, 
πατέρα Πομπηίου τοῦ Μάγνου παρονομασϑέντος, καὶ 

Κόιντον Καιπίωνα καὶ Γάιον Περπένναν καὶ Γάιον. 
Μάριον χαὶ Οὐαλέριον Μεσσάλαν, ὑπὸ δὲ Σέξτῳ Καί- 

σαρι Πούπλιον “έντλον, ἀδελφὸν αὐτοῦ Καίσαρος, καὶ 
Τίτον 4έδιον χαὶ Ζ“ικίνιον Κράσσον καὶ Κορνήλιον. 

Σύλλαν καὶ Μάρκελλον ἐπὶ τοῖσδε. τοσοίδε μὲν δὴ 

τοῖς ὑπάτοις διελόμενον τὴν χώραν ὑπεστρατήγουν. 
καὶ πάντας ἐπεπορεύοντο οἱ ὕπατοι καὶ αὐτοῖς οἱ 
ς » ᾿ δι ς ’ 3 κ- μι ρ , 

“Ῥωμαῖοι καὶ ἑτέρους ὡς ἐς μέγαν ἀγῶνα ἔπεμπον ἕκχά- 

στοτὲ. ᾿Ιταλοῖς δ᾽ ἦσαν μὲν στρατηγοὶ καὶ κατὰ πόλεις 

ἕτεροι, κοινοὶ δ᾽ ἐπὶ τῷ κοινῷ στρατῷ καὶ τοῦ παν- 

1 (οἷ) ὕπατοι οἱ. ὅοῃν., βοα οὗ 11 8 847. 609 ΤΡογ. ο. ὅ6 οὗο. 
“Σέξτος ἴτάτηο «Μεύκιος. ϑοχύαβ ἑαϊ οο5. ἃ. 668,91, βορὰ ΑΡρίδῃηϊ δϑὺ 
ΘΥΤΟΥ͂ 2 λοῦππος Β 8 ὡς ολ. 7 τε] δὴ ἱ ἐμφύλιον! 
ἐγχώριον 1 {δέκαν νοὶ {ι΄ ὑποστρατήγους οἱ. (00. Ρ». 212, 
ῬΘΥΡΘΥΘΤΗ 8 ζφσφῶν» ἀρίστους οἱ. Μομά., ἱπαῦ., οἵ, οὐΐαγα 
Κγαίὺ Ρ. 44 10 Καιπίωνα ὅοιν,., καπίωνα Ο (οοτίθ Β οοπβὺ.), 
γΑΥῚΘ οοτγιρύστη ποΙηθη ἴῃ ἱ, οὖ 510 ϑὐΐϊδιη ἰηΐτω 12 καὶ 
Γάιον Καίσαρα ροϑὺ “έντλον δα] νο]αϊῦ ὅομνν. 584 Οὐ. Οδθβδῖ 
110 δϑῆμο ἔαϊ 8δθα. οὐτ., οὗ, Μϑγοκβ (ν. δὰ 8 166) Ρ. 41 δάῃ. 1, 
αἱ ἴρ86 αὐἱάρηῃ . Οδὐα]ατη ῥστὸ Ῥ. Ποηὔα]ο ῬοῸηὶ δαὺ καὶ δηΐθ. 
ἀδελφὸν ᾿πβ6 11 να]ῦ, οορτύδηβ ἃθ οοβ. ἃ. 608,91; Τινδίψιην 1,6η.- 
ὑμΐνην ας Γγαΐγοην ἐρδῖιι8 Οαοβαγβ Ο 18 λικίννιον Ἀ. 1. Β, αὖ 
Θὐΐδτη σϑ]τα αὶ οοα]οο8 οὐ {ϊῦπ]1 Ὡστηταὶ ρϑρυτὶ Ππούπδηῦ που ἴου- 
ΤῊ8 5 Οὕτη ν οὗ ψνν; αἸδΥτ]η 1Π|8 1 ΒΘΙΏΡΘΥ ΒΟΥΙΡΒΙ 18 καὶ οτη. 1 

10 ἀ6 Ω. Οδορίομπθ οἵ. Βουρσῆθβι Υ ρῥ. 117 11 Ματζοῦση 
ῬΓΘΘποσηθη ἀαὺ Μοββαὶδθ ἰάθη 1 Ὁ. 408 



Πμηὶ βοοῖαϊο] ἘΜΦΥΔΙΩ͂Ν Α. 4 

αὐτοχράτορες Τίτος Δαφρήνιος καὶ Γάιος Ποντί- 

ς. καὶ Μάριος Ἐγνάτιος καὶ Κόιντος Ποπαίδιος 

αἱ Γάιος Πάπιος καὶ Μᾶρκος “αμπώνιος καὶ Γάιος 

; ἐδακίλιος χαὶ Ἕριος ᾿Ζσίνιος καὶ Οὐέττιος Σκχάτων, 

τὸν στρατὸν ὁμοίως μερισάμενοι τοῖς Ῥωμαίων στρα- 

οἷς ἀντεχαϑέζοντο καὶ πολλὰ μὲν ἔδρασαν. πολλὰ 

᾿ ἔπαϑον᾽ ὧν ἕχατέρων. ἐν χεφαλαίω φράσαι, τὰ 

ξιολογώτατα ἦν τοιάδε. 

Οὐέττιος μὲν Σχάτων Σέξστον ᾿Ιούλιον τρεψάμενός τὲ 

δισχιλίους χτείνας ἐπὶ Αἰσερνίαν ἤλασε δωμαΐξου- 

: χαὶ αὐτὴν οἱ μὲν συντάττοντες. Δεύκχιός τε Σχι- 

χαὶ Δεύκιος ᾿Αχίλιος, ϑεραπόντων ἐσϑῆτας ὑπο- 

1 Λαφρήνιος] ἀφρήνιος, α βαρτῶ ἡ δαάϊίο, Β, ἀφράνιος οοἰοτϊ, 
ἃ 8 δ20ρ45αα. λαφρήνιος ΟἹ, οὗ Ζαπροτηηθιβίου (Ὁ. 1. 1..ὄ ΙΧ δὰ 
ΘΟΒ61 1.5αᾳ. Ποντίλιος] πομπίλιος, οντί ΒΌΡΤΆΒΟΥ. 8. τη. 1, Υ; 
οὐϊαϊα5. Ὑ61]. 2, 16,1, αποᾶ φῬτορθανυὺ βοην., τϑοθριὺ ΠὨΙὰᾶ., 568 
ΠΤΩ 16 ΠΟΙΏΘῊ Θχβέαῦ 2. γνάτιος, αποα τοῦ ΠΟ ὈΔΠΟΥΝ ΔΗ ΠΟΥΒΚΕΙ, 

ἱπέϊα. τοῦ. Ὁ. 8 οὖ Πὶρμύξοού, 5. Ἰρπδῦϊαβ ὁ. 1" ρ. 29 5ᾳ. (οἵ. Ὁ. 
Τι. Π ω. 1451, Εοκίηρου, 16 Οτέδβορτ. Ἰαὺ. Ὑὄυέθυ ἴῃ σΥΊΘΟΉ. 
Ἤτ., αἶ5β8. Ζ σι ἢ 1892. γ. 21), οὐ ᾿ηΐτγα βδθρῖτιβ γνάτιος ᾿ἸΟΥΪ, 

ὑγνάτιος ΟΟΥΥ. ὅοῃνγ. οχ Ὑ8]]. 2, 16, 1. 11γ. οριῦ. 1ὅ, ΕἼοτ. 8, 18,6. 
ἀπ ὈΙ πύου ἰδτηθη πομπάδιος Ο, ποπάδιος ἱ, Ῥοπιρεάϊι8 Ὁ: 
ποϊπθδηῦ οοαΐοθθ οὐΐδτη ἱπῖτω; νΘυατη ΠΟΙΏΘΗ, αποα ΤΘΟΘΡῚ, οβῦ 
ἸΤοπαίδιος γ6] Ποππαίδιος, οἷ. Καρίοῖ)α, 6 6110 Μδσβῖοο (παρὰ. 

. 1804) Ῥ». 62 δάῃ. 1, οὐ Ζαπρθιπθίβίοσ Ὁ. 1. ΤΠ. ΙΧ ρ. 688; 
46 οοέθυῖβ βου ρίουϊθτιβ Βοίββουδῖη δα 8585. Ὁ. 48, 41, 1; Πομ- 

παίδιος γυ]σῸ 8 8α. γάιος ἰουδακίλιος 10, γάιος οὐαδευκίλιος Υ, 
ἰοὐαδακίλιος (5810) Β. ἱπῖτα ααοαὰρ βαοίξυδηῦ οοαΐοοθβ; Ὑἱάὰ- 
1ὰ8 Ογοβ. ὕ, 18, 21 (Ο. 1. 1. ΙΧ π΄ ὕ426 οϑῦ οορποίηθη Θαϊάδ- 
ἴὰ5, πο ᾧ. ὙἹά 86 111τ|5), αποᾶ απ Μοπᾶ. Αρρίδπο τά οπάστω 
αν Ϊ 4 ἔριος ἸΙὈτ]. βρί τὶ πση οοττοχὶ ἀσίννιος Ἡ. 1. Β, 

Οὗ δὰ Ρ. 44.138 4. 9. οὐέττιος Β, οὐέτιος ΥἹ, γεοίζι8 Ο 
τῶν ᾿Ἰρτὶ, Σχάτων. αὐοᾶ ϑομπ. οἱ. ὁχ Οἷο. ῬΉΠ. 12 8 21 
[. πῦπο (ὐ, 1. Τι. ΥἹ, 2 π. 6281. ΙΧ, ΧΤΙΥ͂ ρϑββίτη), σϑοθρὶ 

9 Ππυοίπεπῦ οοαϊοθβ οὐχ ἐἰϊδ}}5 ῬαΡυτΊβααθ 1ηὐθι σέξτος οὐ σέξστος : 
δου βῦτη οοᾶ. Β 10 Αἰσερνίαν ὅσῃνπ., ἀσερνίαν Υ ΟἹ (Ὁ 

δ τη 8.924), ἀρσενίαν Β 12 ἀκίλιος ΒΑ, ἀκίλλιος Ὁ, ἀκύλιοςνῦῷδἡ 

11 δΔεύκιος Σκιπίων] οἵ. Μοταχηβθη Ὁ. 1. 1.. 1 ν.. 18 π. 1ὅ 

90α: Ο. 

182 "- 



46 ἘΜΦΥΎΛΙΩ͂Ν Δ. [ϑοϊζινν βοοίαἴο 
90α. 6. 

δύντες ἀπέδρασαν, χρόνῳ δὲ καὶ λιμῷ παρεστήσαντο, Γ 
Ἵ 

188 οἱ πολέμιοι. Μάριος δὲ ᾿Εγνάτιος Οὐέναφρον ἑλὼν ἐκ 
προδοσίας ἔχτεινε δύο Ῥωμαίων σπείρας ἐν αὐτῇ. 

Πρησενταῖος δὲ Πόπλιος Περπένναν μυρίων ἀνδρῶν 

ἡγούμενον ἐτρέψατο καὶ ἔκτεινεν ἐς τετρακισχιλίους 
καὶ τῶν λοιπῶν τοῦ πλέονος μέρους τὰ ὅπλα ἔλαβε" 

ἐφ᾽ ὅτῳ Περπένναν Ῥουτίλιος ὕπατος παρέλυσε τῆς 

στρατηγίας καὶ τὸ μέρος τοῦ στρατοῦ Γαΐῳ Μαρίῳ 

184 προσέϑηχκεν. Μᾶρκος δὲ “αμπώνιος τῶν ἀμφὶ Δυκί- ᾿ 

νιον Κράσσον ἀνεῖλεν ἐς ὀχταχοσίους καὶ τοὺς λοι- 1 

186 ποὺς ἐς Γρούμεντον πόλιν συνεδίωξε. Γάιος δὲ Πά- 4 

πιος Νῶλάν τε εἷλεν ἐκ προδοσίας καὶ τοῖς ἐν αὐτῇ 

Ῥωμαίοις. δισχιλίοις οὖσιν. ἐκήρυξεν. εἶ μεταϑοῖντο. 

στρατεύσειν ἑαυτῷ. καὶ τούσδε μὲν ὁ Πάπιος μετα-᾿ 

ϑεμένους ἐστράτευεν᾽ οἱ δ᾽ ἡγεμόνες αὐτῶν οὐχ ὑπ- Ι 
ἀκούσαντες τῷ κηρύγματι ἐλήφϑησαν αἰχμάλωτοι καὶ 

186 λιμῷ πρὸς τοῦ Παπίου διεφρϑάρησαν. Πάπιος δὲ καὶ 
Σταβίας εἷλε καὶ Μινέρουιον καὶ Σάλερνον, ἣ Ῥωμαίων Ι 

ἄποιχος ἦν᾽ καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν αἰχμαλώτους τε καὶ 

1 παρεστήσαντο] οἵ. ϑἰοίπ δὰ Ηρτοάοὺ 8, 46. παρίσταντο, 
οἱ. ὅϑῦν. 1πᾶ. ΡΥ. 8. γ.. ῬΘΥΡΘΥΘΤΩ 2 ἰγνάτιος οὐ γνάτιος Ἰ1ΌΥῚ, 
οὖ 810 ροβίθ οὐενεφράνον ΟΌΟ, οὐενέφρανον ἃ; ΟΟΥΤ. ϑομν,. 
8 σπείρας {οὔσας οἱ. Μοπά., οοπύτῳ Κυαίῦ Ρ. 86, οοϑὺ οθυύθ ραχί. 
δὔϊοχα ΠῚ 8 ὅ02, Υ 8218, οἵ δα 1 8296 4 Πρησενταῖος] Πραισέντιος 

θη. Κι ὶ] (οοτττιρύθὶα πα οΧχ πρησεντιος); ῬτΟΡΔΌΙΠ ΠΟΥ, οἵ. ὙΥ. 
ΒΟΒΌ]ΖΘ, ΑΡΠ8ΠηΔ]. ἃ. Κρ. Θ΄6β6]]βοη. ἃ. 7188. σὰὄ ἀδύθίπρθη, 
ῬὨ1].-ἰδὺ. ΚΙ]. Υ, 2 (1904) ν». 210 δά. ὁ 11 τρουμέντον ΟἹ, 
«Αἀγινηνοένηι (ὐ, οοττ. (168]. ἐξεδίωξεϊ 12 νόλαν 1 18 μετα- 
ϑοῖντο Β. μεταϑεῖντο Υὶ 1ὅ ἐστράτευσεν οὑτη ἃ βόε. Μοπᾶ. 
17.8α. καὶ Σταβίας 66]., κασταβίας ΟἹ, Οαδέαθιϊοβ ([α180ο Μοπα.. 
Οαδβίαϑαϊοϑ) Ο 18 Μινέρουιον Νίβδοῃ, 1ὐω]. Τιᾶπαθβι. ΠΡ. 108.. 
άπ. ὅ, ἱ. 6. ϑατγοπέαπα, απο ἴδτη ἀθϑιἀθγωνοσαῦ ΒΘΙοθμ, Ατὐομῖνίο. 
Βύου. Ῥ6Ὶ 186 ῥσου. Νωροϊϑῦ. Π (1877) Ρ. 291, Οδιηραπίθη" (Βτοϑίδα. 
1890) Ῥ. 264 δάη.7: μίντερνον ἃ Ὁ, ἐπ θφώ οούοθυϊ; Δίτερνον οοπίθ- 
οοσαὺ ΕΒὙΘίπβῃ., ϑΌρΡΡΙ. [᾿ν. ὨΧΧΊΠ, ὃ6, ἴῃ αὰὸ ἴὑτ6 Βαρβογαῦ 
Καρίοϊ)η (νυ. δα 8. 181) Ὁ. Τὅ δάῃ. 2 19 ἄποικος] ἀποικὶς οἱ. Μοπά. 

υαιρδο φκῶρον 

τον λαοῦ ον τας, προ αϑρμῆς δρρνῦχς 



δοϊϊπιμι βοοϊαῖε] ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Α. 41 

ΠῚ δούλους ἐστράτευεν. ὡς δὲ καὶ Νουκχερίας τὰ ἐν χύ- 

᾿ χλῳῷ πάντα χατέπρηδεν. αἱ πλησίον αὐτῷ πόλεις κατα- 

᾿ πλαγεῖσαι τροσετνονσο στρατιάν τε αἰτοῦντι μαρέαχον 

ἐς μυρίους πεζοὺς καὶ ἱππέας χιλίους" μεϑ' ὧν ὃ Πά- 

πιος ᾿ἀχέρραις παρεχάϑητο. Σέξτου δὲ Καίσαρος Γαλα- 

τῶν πεζοὺς μυρίους καὶ Νομάδας Μαυρουσίους ἱππέας 

: χαὶ πεζοὺς προσλαβόντος τε χαὶ χωροῦντος ἐπὶ τὰς 

 ᾿Ἄχέρρας. ὃ Πάπιος Ὀξύνταν, υἱὸν ᾿Ἰογόρϑου τοῦ Νο- 

 μάδων ποτὲ βασιλέως. ὑπὸ Ῥωμαίων ἐν Οὐενουσίᾳ φυ- 

; λαττόμενον, ἤγαγεν ἐκ τῆς Οὐενουσίας καὶ περιϑεὶς 

αὐτῷ πορφύραν βασιλικὴν ἐπεδείχνυ ϑαμινὰ τοῖς Νο- 

1 μάσι τοῖς σὺν Καίσαρι. πολλῶν δ᾽ ὡς πρὸς ἴδιον 

᾿ βασιλέα αὐτομολούντων ἀϑρόως. τοὺς μὲν λοιποὺς 

᾿ τῶν Νομάδων ὡς ὑπόπτους ὃ ἰκαῖόκρ ἐς Διβύην 

“55 ἀπέπεμψε, Παπίου δὲ πελάσαντος αὐτῷ σὺν κατα- 

φρονήσει χαὶ μέρος ἤδη τοῦ χάρακος διασπῶντοξ, 

“ τοὺς ἱππέας ἐχπέμψας κατ᾽ ἄλλας πύλας ἔχτεινε τοῦ 

ΐ Παπίου περὶ ἑξακισχιλίους. καὶ ἐπὶ τῷδε Καῖσαρ 

᾿ς μὲν ἐξ ᾿ἀχερρῶν ἀνεζεύγνυεν, Οὐιδακιλίῳ δ᾽ ἐν ᾽1α- 

φοπυγίᾳ προσετίϑεντο Κανύσιοι χαὶ Οὐενούσιοι καὶ 

Ἶ ἕτεραι πόλεις πολλαί. τινὰς ὃὲ καὶ ἀπειϑούσας ἐξε- 

᾿ πολιόρχει, χαὶ τῶν ἐν αὐταῖς Ῥωμαίων τοὺς μὲν 

ἐπιφανεῖς ἔχτεινε, τοὺς δὲ δημότας καὶ δούλους 

ἐστράτευε. 

καὶ Ὁ αὐτῶν 1 6 Νιννΐάαϑ “Μαινυγιδίοδχα Ὁ, τὔθτα νουυϊῦ 
ΗΠ89 ττῦ; ΠΙγτ. 9. 4 σταθοθ ἀὔποαπθ Ἰοσίξυγ: Διβύων τοῖς Νομάσι 

᾿ “ χαὶ Μαυρουσίοις 1 καὶ δηΐθ πεζοὺς οτη. 1 8 ἐἰογόρϑα 561. 
 Μαεπᾶ,, προ ἰδηιθη οοπβῦ.; οοὐΐοο5β βποϊπαπὸ ἱπέθυ ἃ δὺ οὐ 

ὙΠ 16 διασπάσαντος οἱ. Μοπα., ἱππῦ., οὗ. ῥτϑϑῖ. 11 πέμψας γΚ 
ἢ 19 ἐουδακιλίω 10, ἰουδακυλίω ΤῊ ἰουδευκυλίω Β 234 ἐστρά- 
᾿ τεῦσε ἃ 

“-. 

Ϊ 1 ἐστράτευσεν 501. Μοπᾶ., ν. ρυγδοῖ. 2 αἱ Ο, ἃ αἱ ἃ, ἃ 

᾿ 

9θ0α. Ο. 

181 

188 

189 

190 



᾿θ0α.0. 

191 

192 

198 

194 

19Ὁ 

48. ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [δοίην βοοίαϊο 

ἹῬουτίλιος δὲ ὃ ὕπατος καὶ Γάιος Μάριος ἐπὶ τοῦ 

“ίριος ποταμοῦ γεφύρας ἐς διάβασιν ἐξ οὐ πολλοῦ 

διαστήματος ἀπ’ ἀλλήλων ἐπήγνυντο" καὶ Οὐέττιος Σκχά- 

τῶν αὐτοῖς ἀντεστρατοπέδευΣ παρὰ τὴν Μαρίου μά- 
λιστα γέφυραν ἔλαϑέ τε νυκτὸς περὶ τὴν Ρουτιλίου 

γέφυραν λόχους ἐν φάραγξιν ἐνεδρεύσας. ἅμα δ᾽ ἕῳ 

τὸν ἹῬουτίλιον διελϑεῖν ὑπεριδὼν ἀνέστησε τὰς ἐνέδρας 
καὶ πολλοὺς μὲν ἔχτεινεν ἐπὶ τοῦ ξηροῦ, πολλοὺς δ᾽ ἐς 

τὸν ποταμὸν χατῶσεν᾽ ὅ τε Ῥουτίλιος αὐτὸς ἐν τῷδε 

τῷ πόνῳ βέλει τρωϑεὶς ἐς τὴν κεφαλὴν μετ’ ὀλίγον 

ἀπέϑανε. χαὶ Μάριος. ἐπὶ τῆς ἑτέρας ὧν γεφύρας, 
τὸ συμβὰν ἐκ τῶν φερομένων κατὰ τὸ ῥεῦμα σωμάτων 

εἰχάσας τοὺς ἐν ποσὶν ὥσατο καὶ τὸ ῥεῦμα περάσας 

τὸν χάρακα τοῦ Σκάτωνος ὑπ᾽ ὀλίγων φυλαττόμενον 
εἷλεν, ὥστε τὸν Σχάτωνα νυκτερεῦσαί τε, ἔνϑαπερ ἐνί- 

χηδσε. καὶ ἀποροῦντα ἀγορᾶς ἀναξεῦξαι περὶ τὴν ἕω. 

ουτιλίου δὲ τοῦ σώματος καὶ πολλῶν ἄλλων ἐπιφα- 
νῶν ἐπὶ ταφὴν ἐς Ρώμην ἐνεχϑέντων ἥ τὲ ὄψις ἀηδὴς 

ἦν ὑπάτου καὶ τοσῶνδε ἄλλων ἀνῃρημένων καὶ πολυ- 
ἥμερον ἐπὶ τῷδε πένϑος ἠγέρϑη. καὶ ἀπὸ τοῦδε ἡ 

βουλὴ τοὺς ἀποϑνήσκοντας ἐν τοῖς πολέμοις ἔκρινεν, 
ἔνϑαπερ ἂν ϑάνωσι. ϑάπτεσθαι, τοῦ μὴ τοὺς λοιποὺς 

ἐχ τῆς ὄψεως ἀποτρέπεσϑαι τῶν στρατειῶν. τὸ δ᾽ αὐτὸ 

χαὶ οἵ πολέμιοι πυϑόμενοι περὶ σφῶν ἐψηφίσαντο. 

8 οὐεττίδιος Β. οὐετίδιος Ὑ θά, οὐεντίδιος ἃ, δοίζμ8. Ὁ, 
ΘΟΙΥ. ϑοην. 6 8 181 8 5αᾳ. κάτων Ἰ10υ], οἵ. δὰ 8 181 4 ἀντε- 
στρατοπέδευσε ταδ]αϊν Μαπά., οἵ. γτδϑῖ. 1 περιιδὼν οἱ. ΟὉὉ. 
Ῥ. 219, δὖὺ Αρρ. νἱἀθύυν ὑπερορᾶν βγρδθθθ θοάθιῃ 5088 απὸ 
περιορᾶν, οἵ, ΠῚ 8 67. ὕ8. 89, ϑδιηη. 4, 2, ΤΌΘ᾽. ο. 9ὅ 10 ἐν 
τῇ κεφαλῇ 28 στρατειῶν 66]. οὐ Μαβρτ., στρατιωτῶν Ἰ1ΌΥῚ 

1 8α. ζα1ὺ ΤΟΪΘπ 5 βατηθη, ποι 1 γ18, οἵ, ΜΆΥΟ ΚΒ (ν. δὰ 8 1δδ 
Ῥ. ὅ0 8δ(ῃ. 1 ΠΣ 

"μ᾿ 5. 



βοοϊαϊο] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἀ. ᾿ 49 
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Ῥουτιλίῳ μὲν δὴ διάδοχος ἐπὶ τὸ λοιπὸν τοῦ ἔτους 190 

ἐγένετο. Σέξστου Καίσαρος οὐχ ἀγαγόντος σχδλὴν 

«δραμεῖν ἐπὶ ἀρχαιρέσια ἐς Ῥώμην" τῆς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτὰ 

ρατιᾶς ἡ βουλὴ προσέταξεν ἄρχειν Γάιόν τε Μάριον 

τὶ Κόιντον Καιπίωνα. τούτῳ τῷ Καιπίωνι Κόιντος 191 

αἰδιος ὁ ἀντιστράτηγος οἷά τις αὐτόμολος προσ- 

γυγεν, ἄγων καὶ διδοὺς ἐνέχυρον δύο βρέφη δοῦλα, 

περ υἱεῖς, ἐσκευασμένα ἐσθῆσι περιπορφύροις" ἐς 

πίστιν ἔφερε καὶ μάξας ἐκ μολύβδου, χρυσῷ καὶ 

ἥρῳ περιβεβλημένας" καὶ ἐδεῖτο κατὰ σπουδὴν αὑτῷ 

Καιπίωνα ἕπεσϑαι μετὰ τῆς στρατιᾶς ὡς καταλη- 

όμενον αὑτοῦ τὸ στρατόπεδον ἔρημον ἔτι ἄρχοντος. 

αἰπίων μὲν δὴ πειϑόμενος εἵπετο. Ποπαίδιος δὲ 198 

ησίον τῆς ἐσχευασμένης ἐνέδρας γενόμενος ἀνέδρα- 

ἔς τινα λόφον ὡς κατοψόμενος τοὺς πολεμίους 

σημεῖον αὐτοῖς ἐπῆρεν. οἵ δὲ ἐχφανέντες αὐτόν 

- Καιπίωνα καὶ πολλοὺς σὺν αὐτῷ κατέκοψαν" καὶ 

λοιπὸν τῆς στρατιᾶς Καιπίωνος ἡ σύγκλητος Μαρίῳ 

ροσέζευξεν. 

ΖΣέξστος δὲ Καῖσαρ μετὰ τρισμυρίων πεξῶν καὶ ἱπ-- 199 
ν πεντακισχιλίων διεξιών τινα φάραγγα καὶ κρη- 

νούς. ἄφνω προσπεσόντος αὐτῷ Μαρίου ᾿Ἐγνατίου, 

τὴν φάραγγα περιωσϑεὶς ἔφυγεν ἐπὶ κλίνης διὰ νό- 

ἐπί τινα ποταμόν. οὗ μία γέφυρα ἦν" καὶ ἐνταῦϑα 

2 Σέξοτου] οὗ, δὰ ὃ 118 ἀγαγότος (510) 1, ἄγοντος ταδ]αῖῦ 
[6 πᾶ. 8 ἀραρυονεῖς οατῃ Ὁ 80. Μομᾶ., ρϑύρϑσδτη Οὐ διϑίατχῃ, 
. ΖοΥΟΙΚ Ρ ὅ Καιπίωνα] οἴ. δὰ 8 119 θ. 18 ποι- 
διος Υ͂, τα Β1, Ῥομιροάϊιβ Οὐ, οἵ. δὰ 8 181 8 ἐσκευα- 

μένους ἃ'ἁἡ 9 μολίβδου ΟΙ, τοβεϊδαὶ μολύβδου, απο ταθ]ῖοτο5 
ὉΟαΙοα5 [θοτ. ὁ. 12, Μιτ. ο. 81. 38. 84 βοτνασοσαπῤῥὲὨ 10 δὲ 19 
ὑτῷ οὖ αὐτοῦ Οἱ, ΟΟΥΥ. Μομᾶ. 18 πυϑόμενος ἱ 1τ ἐπεβε 
ὺν οἱ. Μοπᾶ. 19 προσεύξευξεν (510) Β 232 γνατίου ἢ 
Ὁ, οὗ δὰ 8 181 28 περιωρισϑεὶς δὰ 

ἈἌΡΡιαντβ 1. ε 
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50 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [δοϊζιηνι κων 

τὸ πλέον τῆς στρατιᾶς ἀπολέσας καὶ τῶν ὑπολοίπων. 

τὰ ὅπλα, μόλις ἐς Τεανὸν καταφυγὼν ὥπλιξεν, οὺς ἔτι, 
εἶχεν, ὡς ἐδύνατο. ἑτέρου δὲ πλήϑους αὐτῷ κατὰ σπου- 
δὴν ἐπελθόντος. ἐπὶ ᾿ἡχέρρας ἔτι πολιορχουμένας ὑπὸ 
τοῦ Παπίου μετῇει. καὶ οἵδε μὲν ἀλλήλοις ἀντιστρατο- 
πεδεύοντες οὐχ ἐπεχείρουν οὐδέτερος οὐδετέρῳ διὰ 
φόβον: Μάρσους δὲ Κορνήλιος Σύλλας καὶ Γάιος Μά. 3 

θίος ἐπιϑεμένους σφίσι συντόνως ἐδίωκον, μέχρι ϑριγ7}- 
κοῖς ἀμπέλων ἐμπεσεῖν αὐτούς. καὶ Μάρσοι μὲν τοὺς 
ϑριγκοὺς κακοπαϑῶς ὑπερέβαινον, Μαρίῳ δὲ καὶ Σύλλᾳ ι 
διώχειν ὑπὲρ τούτους οὐχ ἔδοξεν. Κορνήλιος δὲ Σύλ- 
λας ἐπὶ ϑάτερα τῶνδε τῶν ἀμπέλων στρατοπεδεύων, 
αἰσθόμενος τοῦ γεγονότος ὑπήντα τοῖς ἐχφεύγουσι. 
τῶν Μάρσων χαὶ πολλοὺς καὶ ὅδε ἀπέχτεινεν. ὡς 
τὸν φόνον ἐκείνης τῆς ἡμέρας γενέσθαι περὶ πλείους τ 

ἑξακισχιλίων. ὅπλα δ᾽ ὑπὸ Ῥωμαίων ληφϑῆναι πολὺ 
πλείονα. ᾿ 

Μάρσοι μὲν δὴ δίκην ϑηρίων, τῷ πταίσματι προσ- 

αγαναχτοῦντες, αὖϑις ὡπλίξοντο καὶ παρεσκευάξοντο 

αὐτοῖς ἐπιέναι, προεπιχειρεῖν μὴ ϑαρροῦσι μηδὲ ἄρ- 3 

χεὺν μάχης" ἔστι γὰρ τὸ ἔϑνος πολεμικώτατον. καί φασι 
κατ᾿ “αὐτοῦ ϑρίαμβον ἐπὶ τῷδε τῷ πταίσματι γενέσϑαι 
μόνῳ. λεγόμενον πρότερον οὔτε χατὰ Μάρσων οὔτε 

κόμμαν αν θα. σι 

ἴ. 11 Κορνήλιος Σύλλας] αἰύοτο Ἰοθ0 τηθπάστη βαθ 6586 ναῦς 
Βομν,,, οὗ Κίθμηθ (νυ. δὰ 8 124) Ρ. 198 δάπ. 2, Μδτγοῖζβ (νυ. δὰ ἡ 
ὃ 166) ». 48; α΄. Ὑ16111, ϑύθα!ϊ ταὶ. αἱ 810]. οἸαββ. ὁ (1898) Ρ. 889. 
ν. Τ γρῖὸ Κορν. Σ΄. Ῥοῃηὶ γυὶὺ Οὐαλέριος Μεσσάλας οὐ ν. 10 ρτο 
Σύλλᾳ Μεσσάλᾳ; Ῥούθτβοι. Ἰαθαπμδηη ρούϊιβ ροϑὺ ἔδοξεν (ν. 11) 
βία αθη θη οθηβοῦ 8.856. ϑριγγοῖς οὐ 10 ϑριγγοὺς 1] ᾿ 
11 τούτους ϑοῃν., τοῦτ᾽ [10 τὶ 1ὅ τὸν {μὲν τηδ]αϊῦ Μοπά., 
504 ὕπστη παυα Ῥϑοὶβ Ἰοοβ δααϊ ροΐοϑί περὶ οτη. 

2 ροὺ Τϑδηῦχῃ 51 ἀἸοΙ πΌτη 



᾿δοϊϊαμν βοοίαῖε] ἘΜΦΎΛΙΩΝ ἃ. δ1 

ἄνευ Μάρσων γενέσϑαι ϑρίαμβον. περὶ δὲ τὸ Φάλερ- 

“γὸν ὄρος Γναῖον Πομπήιον Οὐιδακίλιος καὶ Τίτος 

᾿Δαφρήνιος καὶ Πόπλιος Οὐέττιος. ἐς ταὐτὸν ἀλλήλοις 

συνελϑόντες. ἐτρέποντο καὶ κατεδίωκον ἐς πόλιν Φίρ- 

ὅ μον. χαὶ δὲ μὲν αὐτῶν ἐφ᾽ ἕτερα ὥχοντο, “αφρήνιος δὲ 

ΕῚ παρεκάϑητο Πομπηίῳ ἐς τὸ Φίρμον κατακχεκλεισμένῳ. 

ὃ δ᾽ αὐτίχα μὲν ὁπλίξων τοὺς ὑπολοίπους ἐς χεῖρας 

οὐχ ἤει. προσελϑόντος δὲ ἑτέρου στρατοῦ Σουλπέκιον 

περιέπεμπεν ὀπίσω τοῦ “αφρηνίου γενέσϑαι καὶ αὐτὸς 
τὸ χατὰ μέτωπον ἐπήει. γενομένης δ᾽ ἐν χερσὶ τῆς μάχης 

εἶ ηγήτως᾽ Δαφρήνιος γὰρ ἐπεπτώκει μαχόμενος. Πομ- 

τὸ πήιος δὲ καὶ τὸ ἤσκλον ἐπελϑὼν ἐπολιόρχει. 

πατρὶς δ᾽ ἦν Οὐιδακιλίου τὸ Ἄσκλον. καὶ δεδιὼς 

εν ἐπιόντα, ἐκδραμεῖν ἐπὶ τοὺς περιχκαϑημένους, ὡς 

᾿τὸν ἀγῶνα τοῖς ἐχϑροῖς ἑκατέρωϑεν γενέσϑαι. ἀλλὰ 

᾿Δσκλαῖοι μὲν ἀπώχνησαν, ὁ δὲ Οὐιδακίλιος καὶ ὡὸς ἐς 
ἘΞ ες---ΟὕῬ.-.-ς-..-.- 

1.54. Φάλερνον] φάλεον Β, φάλαιον Υ; οἴγοα Μ᾽ αἰογίγηνι 
᾿πιοηίοηι (16].. οὐ 1 (γ6 1 οὐΐδιη Φαλέριον) νοϊτιοσαῦ ϑομν., ζοσί. 

τϑοΐθ 3 ἰουδακπίλιος Ο, ἰουδακύλιος 1, οἵ. δᾶ 8 181 8. ὅ. 9. 14 
᾿ Αῇγαπῖμβ Ο, οἵ. δὰ 8 181 Οὐέττιος ϑοῦνυ. οχ Οἷο. ῬΉ1]. 12 
827, οὗ δὰ 8 181; οὐεντίδιος 8.0, οὐεντίλιος Ο, οὐεντίλλιος Ὀᾶ: 
᾿ς 4, Θομπά!ο, ΡΌΌ]1Ο γοπαῖο Βαββὸ Αβοοϊδπο, Εν. βίουϊο Τύαὶ]. 1 
(1884) ». 891 δάῃ. 4 οὔτῃ 8115 ᾿πϑ] θοῦ Ὑ πίάϊατη ρδέγοια 
ΟΡ Ὑρηϑαι Βαββὶ (οὗ. ἀδταϊμαυβθη, Απρτιβύυβ, Π, 1 Ρ. 111, 18) 
11 συλπίκιος Β 10. 231. ». ὅ2, 10 ἰουδακίλιος Β, ἐουδευκίλιος 
Υ̓͂, ἰουδακύλιος 1 (οοτία ὈΪ) 1ἠἵ ἠπείγετο] ὑπήγετο 1 18 τε] 
δὲ 1 αὐτὸν ΟἹ, οοὐττ. Μοπά. 

Γ 1 5αᾳ. ἀ6 τηοπΐθ οὗ. ΝΊββθι, [8]. Τ᾿δπᾶθβκ. Π, 1 ρ᾿. 428 8 ἀθ 
1 ϑυ]ρίοῖο οἵ. Βουρθθβὶ ΤΥ͂ ῥ. δῖ 
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ΝΣ ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [δοίζυνι βοοίαϊο 

τὴν πόλιν διὰ μέσων τῶν πολεμίων ἐσδραμὼν μεϑ᾿ 

ὅσων ἐδυνήϑη. ὠνείδισε μὲν αὐτοῖς τὴν ἀτολμίαν καὶ 

δυσπείϑειαν, οὐκ ἐλπίξων δ᾽ ἔτι τὴν πόλιν περιέσε 
σϑαι. τοὺς μὲν ἐχϑρούς, οἵ βεῶν, αὐτῷ διεφϑρονερ καὶ 

τότε διὰ φϑόνον τὸ πλῦϑος ἐς ἃ δινιρήγραλλῦν ἀπέτρε- ἱ 
ψαν, ἔχτεινε πάντας" ἐν δὲ ἱερῷ πυρὰν νήσας καὶ 

κλίνην ἐπιϑεὶς ἐπὶ τῇ πυρᾷ, παρευωχήϑη σὺν τοῖς 
φίλοις καὶ προϊόντος τοῦ πότου φάρμακόν τὲ προῦ- 

ἡνέγκατο καὶ κατακλίνας αὑτὸν ἐπὶ τῆς πυρᾶς ἐκέλευσε 

τοῖς φίλοις ἅψαι τὸ πῦρ. καὶ Οὐιδακίλιος μὲν ὧδε ὦ 
φιλοτιμηϑεὶς πρὸ τῆς πατρίδος ἀποθανεῖν κατελύϑη. Ὁ 
Σέξστος δὲ Καῖσαρ ἐξήκοντος αὐτῷ τοῦ χρόνου τῆς ] 

ἀρχῆς ἀνθύπατος ὑπὸ τῆς βουλῆς αἱρεϑεὶς ἐπέδρα- Ι 

μὲν ἀνδράσι δισμυρίοις μεταστρατοπεδεύουσί ποι χαὶ 

ἔχτεινεν αὐτῶν ἐς ὀχτακισχιλίους ὅπλα τε πολὺ πλειό- τ 

νῶν ἔλαβε. χρονίου δ᾽ αὐτῷ τῆς περὶ τὸ Ἄσχλον 
οὔσης πολιορνέδῃ, ἀποθνήσκων ἐκ νόσου ἀντιστράτη Ὁ 

γον ἀπέφηνε Γάιον Βαίβιον. 

καὶ τάδε μὲν ἀμφὶ τὴν ᾿Ιταλίαν ἦν τὴν περὶ τὸν ἢ 

᾿Ιόνιον" αἰσϑόμενοι δ᾽ αὐτῶν οἱ ἐπὶ ϑάτερα τῆς Ῥώμης 5) 
Τυρρηνοὶ καὶ Ὀμβρικοὶ χαὶ ἄλλα τινὰ αὐτοῖς ἔϑνη ᾿ 

2 τὴν, αὐοὰ οτα. Οἱ, ἴῃ Α βυρτδβουιρύυνηι οϑὺ ἃ τὴ. 2 
ὅ ἐς ἃ] ὧν τηϑ]υϊῦ βοῦν. παρήγγελλεν ἃ, παρήγγειλεν οἱ. Μοπά., 
806 ἴῃ νΘΙΌ18 ἸΠ ΘΠ, τηοπθηαϊ, αἸοθηαὶ, ταϊύθθπαϊ οὔθ. ᾿τηρου 
Ῥθηρ Βαβροῦ, οἵ. ΒΙδββ, ᾿μοίη. Μυβ. 44 (1889) Ρ. 410 Βα. 1 ἐπὶ ᾿ 
τῇ πυρᾷ το] οδύα ναΐξανὶ Μαεπά. 9 αὐτὸν ΟἹ 160 περὶ τὸ 
'Δσκλον͵ περὶ τὰς Ἀχέρρας ἀπθιθαμίοι οἱ. βοην., οοπίτω Κίθηθ 
(ν. δὰ 8 124) Ρ». 204 5αα.. ἀυριίαῦ ΜάτΤΟΚΒ (ν. δὰ 8 1δ6ὅ) Ρ. 1 
άπ. 4. Οδτίθ οορίἑαπάστα ἀθ βοχέο δοβᾶσθ, ααἱ ὁο05. ποτοῦ ἃ. 
668,91, πο ἀ6 Ἰμποῖο (ἃρυά ΑΡρ. ῬΘΙῚ ΘΥΤΌΤΘΙΩ Βοχῦο) 608. ἃ. 
θ64)90 ἯΙ πολιορκίας Ο, χειροτονίας 1; αὐτυχαααθ ὕθηθηβ 
Ἰασαπϑιη Ἰηΐου πολιορκίας οὐ χειροτονίας οἐαὐαθθοὺ ϑοινν. 
18 βέβιον ΟΟΡ, βέρβιον ἃ 19 ἦν οχαὈ. ἱ τὸν] τὸ Β 



δοσίαϊο} ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Α. 53 

Ἢ 90α.0. 

«τονεύοντα. πάντες ἐς ἀπόστασιν ἠρεϑίξζοντο. δείσασα 312 

ἡ βουλή, μὴ ἐν κύκλῳ γενόμενος αὐτοῖς ὁ πόλε- 

ιος ἀφύλαχτος ἧ. τὴν μὲν ϑάλασσαν ἐφρούρει τὴν ἀπὸ 

Κύμης ἐπὶ τὸ ἄστυ δι’ ἀπελευϑέρων., τότε πρῶτον ἐς 

ὁ στρατείαν δι’ ἀπορίαν ἀνδρῶν καταλεγέντων, ᾿Ιταλιῶ- 

τῶν δὲ τοὺς ἔτι ἐν τῇ συμμαχίᾳ παραμένοντας ἐψηφί- 

τὸ εἶναι πολίτας. οὗ δὴ μάλιστα μόνον οὐ πάντες ἐπ- 

εϑύμουν. χαὶ τάδε ἐς Τυρρηνοὺς περιέπεμπεν, οἱ δὲ 218 

ἤσμενοι τῆς πολιτείας μετελάμβανον. καὶ τῇδε τῇ χά- 

οιτὶ ἡ βουλὴ τοὺς μὲν εὔνους εὐνουστέρους ἐποίησε. 

γοὺς δὲ ἐνδοιάξζοντας ἐβεβαιώσατο. τοὺς δὲ πολεμοῦν- 

τας ἐλπίδι τινὶ τῶν ὁμοίων πραοτέρους ἐποίησεν. ἹῬω- 314 

μαῖοι μὲν δὴ τούσδε τοὺς νεοπολίτας οὐκ ἐς τὰς πέντε 

χαὶ τριάκοντα φυλάς. αἵ τότε ἦσαν αὐτοῖς, κατέλεξαν. 

ἵνα μὴ τῶν ἀρχαίων πλέονες ὄντες ἐν ταῖς χειρο- 

΄τονίαις ἐπικρατοῖεν. ἀλλὰ δεκατεύοντες ἀπέφηναν ἕτέ- 

ρας, ἐν αἷς ἐχειροτόνουν ἔσχατοι. καὶ πολλάκις αὐτῶν 51 

ἢ ψῆφος ἀχρεῖος ἦν. ἅτε τῶν πέντε καὶ τριάκοντα 

Ὶ 1 ἐς οτχὰι.. Β ῷ αὐτῆς Υ 3 Βα. ὁ πόλεμος] ὁ πολέμιος 10: 
ἶπ νΘΙ ΙΒ συϑθοὶβ ΠΆΘσΘἢΒ σατῖὰ ἰθιηρύαν!ῦ Μοπά,, 808 1Ἀ66]16Ρ6: 
ἰῷ ὈΘΙατα 80 ομμπὶθιβ ρᾶυθθβ ἱπρυθθηβ Πΐππ8 ΟΔΥΘΥ͂ 
Ῥοξββού᾽ ὃ στρατῖαν. εἰ ΒΌΡΓΙΘΆΒΟΙ. ἃ τῇ. 100 ἴ μόνον οὐ 
ἢ ται οὐ ΚοΙ] (οἵ. Τδηρο, Ἡ.. ΑἸζοτὸ. ΠΠ’ ν. 111), μόνου 11 Υ] 
16 δεκατεύοντες)] δέχα οἱ. Μύυβρτ., δέκα πέντε οὐτηὰ ΝΙΘΌΘὮΓ, 
γονίσ. ἅν. τῦστω. αθβοῃ. Π ". 864, οαϊᾷ. ΒΚ., ἄθ οθύθειβ συ. 
Μοτητήβοι, Ηθττηθβ 22 (1887) Ῥ. 101 8α., Ν. ϑέαδίευ. ΤΡ Ὶ Ρ' 179 
8. 1; οοπϊοῖο δέκα ἐνεδρεύοντες ᾿ἀθοϊρίθπίθβ᾽, οὗ, 8 168. Τ΄ 
5. 111, βθᾷ δέκα ΒΌΒΡ. ΚΟ 17 ἐν αἷς ἐχειρ. {πάντωνν ἔσχατοι 
(ἐ δὰ 8 179) δυΐ αἵ ἐχειρ. ἔσχαται ἀπθιύαμπύθν τοδὶ Μοπᾶ. 

ὅβαᾳ. ἕαϊὺ ἸῈχ Τα]ῳ (οἵ. Οἷο. ὑγὸ ὅοσπι. Βα]θο 8 31). αἀὔϑτὰ 
βοσυΐα, οϑὺ Ἰὸχ Ῥ]αυίία Ῥαρίνία (ΟἹο. Ῥσὸ Ατθμ. 8 7). 16 5ᾳ. 6 
ἌἈΡΡίδ πὶ ΘΥΤΟΙῈ --- το πη δ !οπθτη θηΐτη οατη Βα γαρΊοσυτη Ἰα 0} 6 
᾿δοπίπα!! - οὗ Ιβᾶηρθ, Ῥγορυ. [108. 1819. Ρ. 14᾽ (Μεπα.) 
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54 ἘΜΦΥΛΊΩΝ ΔΑ. [δοϊϊιη, δοσίαϊε 

προτέρων τὲ καλουμένων καὶ οὐσῶν ὑπὲρ ἥμισυ. ὅπερ 

ἢ λαϑὸν αὐτίκα ἢ καὶ ὡς αὐτὸ ἀγαπησάντων τῶν 
᾿Ιταλιωτῶν ὕστερον ἐπιγνωσθϑὲν ἑτέρας στάσεως ἦρξεν. 

οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿Ιόνιον οὔπω τὴν Τυρρηνῶν μετά- 

νοιᾶν ἐγνωκότες μυρίους καὶ πεντακισχιλίους ὃδὸν 
ἀτριβῆ καὶ μακρὰν ἐς τὴν Τυρρηνίαν ἐπὶ συμμαχίᾳ 

περιέπεμπον. καὶ αὐτοῖς ἐπιπεσὼν Γναῖος Πομπήιος. 
ὕπατος ὧν ἤδη. διέφϑειρεν ἐς πεντακισχιλίους" καὶ 

τῶν λοιπῶν ἐς τὰ σφέτερα διὰ ἀπόρου χώρας καὶ χει- 

μῶνος ἐπιπόνου διατρεχόντων οἱ ἡμίσεις βαλανηφα- 

γοῦντες διερϑάρησαν. τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος Πόρκιος 
μὲν Κάτων, ὃ σύναρχος τοῦ Πομπηίου, Μάρσοις πο- 

λεμῶν ἀνῃρέϑη, Δεύκιος δὲ Κλοέντιος Σύλλᾳ περὶ τὰ 

Πομπαῖα ὄρη στρατοπεδεύοντι μάλα καταφρονητικῶς 

ἀπὸ σταδίων τριῶν παρεστρατοπέδευξε. καὶ ὃ Σύλλας 
τὴν ὕβριν οὐκ ἐνεγκὼν οὐδὲ τῶν ἰδίων τοὺς χορτο- 
λογοῦντας ἀναμείνας ἐπέδραμε τῷ Κλοεντίῳ. καὶ τότε 

μὲν ἡττώμενος ἔφευγε. προσλαβὼν δὲ τοὺς χορτο- 

λογοῦντας τρέπεται τὸν Κλοέντιον. ὃ δ᾽ αὐτίκα μὲν 
πορρωτέρω μετεστρατοπέδευεν, ἀφικομένων δ᾽ αὐτῷ 

Γαλατῶν αὖϑις ἐπλησίαζε τῷ Σύλλᾳ. καὶ συνιόντων 

τῶν στρατῶν Γαλάτης ἀνὴρ μεγέϑει μέγας προδραμὼν 
προυχαλεῖτό τινα Ῥωμαίων ἐς μάχην. ὡς δ᾽ αὐτὸν 

9 διὰ σπόρου, ἁ δυρτῶ σ δϑᾶϊΐο, Β καὶ δηΐθ χειμ. Οπὶ 
Ο᾽ οὐατδὶ ταϑ]αϊῦ Μοπα., ὑούπτη ὑδιθη Ἰοοάτῃ ᾿πηρθαϊζατη ταὔτ 
10 5βαᾳ. οἱ ἡμίσεις βαλανηφαγοῦντες {διεσώϑησαν, οἱ δ᾽ ἡμίσεις.) 
διεφϑάρησαν Μεάανὶρ, Αἄγοιβ. οὐἱἱ. ΠΠ,| {7 Βα: 11 Πόρκιος 
66]., κορνήλιος 11 τὶ 16 παρεστρατοπέδευσε τοϑ]αϊῦ Μοπᾶ., 
οἵ. φηγδϑί. 21 γοβῦ Γαλατῶν δαὺ συμμάχων δυὖῦ πυτηθτττη 6χ- 
οἰα1θ86. οἱ. Μομά. 28 ῥωμαῖον Υ 

11 τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος] οὗ. ΜΔΤΟΚΒ (ν. δὰ 8 168) Ρ. 82 
άπ. 1. ΒΘΙΏΘΟῊ (ν. δὰ 8 115) Ρ. 46 



τ γμῖνοι βοσϊαῖε] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. δδ 

ὑποστὰς Μαυρούσιος ἀνὴρ βοαχὺς ἔχτεινεν, ἐκπλαγέν- 

τες οἱ οὐρρρυῤῥροῃ αὐτίχα ἔφευγον. παραλυϑείσης δὲ τῆς 

τάξεως οὐδ᾽ ὃ ἄλλος ὅμιλος ἔτι τοῦ Κλοεντίου παρ- 

ἔμενεν. ἀλλ᾽ Ἀρηθρτο ἐς Νῶλαν ἀκόσμως. καὶ ὃ Σύλ- 

αὐτοῖς ἑπόμενος ἔκτεινεν ἐς τρισμυρίους ἐν τῷ 

δρόμῳ καὶ τῶν Νωλαίων αὐτοὺς μιᾷ πύλῃ δεχομέ- 

γῶν, ἵνα μὴ οἱ πολέμιοι σφίσι συνξεσπέδοιεν. ἐπέσανε 

3 »" ἀμφὶ τοῖς τείχεσιν ἐς δισμυρίους" καὶ σὺν 

9τοῖσδε Κλοέντιος ἀγωνιξόμενος ἔπεσε. 

" Σύλλας δ᾽ ἐς ἔϑνος ἕτερον. ᾿Ιρπίνους, μετεστρατο- 

 πέδευε καὶ προσέβαλεν Αἰχουλάνῳ. οἱ δὲ Δευκανοὺς 

᾿- φοσδοχῶντες αὐτῆς ἡμέρας σφίσιν ἐπὶ συμβώχεαυ 

᾿ ἀφίξεσθαι. τὸν Σύλλαν καιρὸν ἐς σχέψυιν ἤτουν. ὃ δ᾽ 

αἱ σϑανόμενος τοῦ τεχνάσματος ὥραν αὐτοῖς ἔδωκε 

τὰν τῇδε ξυλίνῳ ὄντι τῷ τείχει κληματίδας περιτιϑεὶς 

μετὰ τὴν ὥραν ὑφῆπτεν" οἱ δὲ δείσαντες τὴν πόλιν 

παρεδίδουν. καὶ τήνδε μὲν ὁ Σύλλας διήρπαξεν ὡς 
Γ οὐ εὐνοίᾳ προσελθοῦσαν. ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγχης, τῶν δ᾽ 

λλῶν ἐφείδετο πρρσυθεθων: μέχρι τὸ “Ιρπίνων 

Ϊ ̓ ἦε ς ἅπαν ὑπηγάγετο. καὶ μετῆλθεν ἐπὶ Σαυνίτας. 

᾿ς ὃ τῷ Κλοεντίῳ οὐτὰ Ὁ ταϑ]υϊῦ Μομπά., 5βθα ρϑηθῦϊνο ροβύροβιθο 
ἌΡγ. πἰδύαπι νἱῤανὶς 8 5α. παρέμεινεν Ϊ 4. ὁ νώλλαν. 
νωϊλαίων Β, νόλαν, γνολαίων, αὖ νἱαθίαυτ, ἱ 1 ἐσπέσοιεν 

) ἀνδρείως 6] βίτη. ὁχ Ὁ (οσγοσῖο ριιφηα8) 86 αἱ τηϑ]υϊὺ Μοπᾶ. 
10 ἱρπίνους Οδ 11 προσέβαλε, ΥἹἱ, προσέβαλλεν Β αἰκου- 

γον 12 ἐπὶ συμμαχίᾳ οἱ. Νοπα., αὖ ΑΡρ. δοουβαῦϊνο 
αὔτη σιΐατο νοϊυϊῦ, οἵ. Ζουαϊκ Ρ. 62 1ὅ περιϑεὶς τηϑ]τῖὺ 

οπα., ἱππΐύ., οἵ. Ῥγδϑῆ. 11 διήρπαξεν ἃ 18 προσελϑοῦσάν 
οἷ» οἷ. Μοπά., αὖ Ῥγομποτηῖηδι βθθρ6 βαδδιάϊοπᾶδ, ἀδύϊναβ 1 
242. 896. 489. ὅ0θ6, Π ὶ 84. 97. 8380 οἴο.. 1ὔθτῃ ϑοὐαβαξῖναβ Π 
215. 321. 204. 840. 448. 641 οἴο., οὗ Το 80 ἢ Ῥ. 88 5αᾳ. 81108 
᾿ ἀπάγκης] ἀνάγκῃ ἃ . 19 ἱρπίνων 0 

ἦ 

ὃ 
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586 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Α. [δοι νην βοοίαϊα ᾿ 

οὐχ ἧ Μοτίλος, ὃ τῶν Σαυνιτῶν στρατηγός, τὰς παρ-᾿ 

όδους ἐφύλαττεν, ἀλλ᾽ ἑτέραν ἀδόκητον ἐκ περιόδου. 
προσπεσὼν δ᾽ ἄφνω πολλούς τὲ ἔκτεινε. καὶ τῶν 

ὑπολοίπων σποράδην διαφυγόντων ὁ μὲν Μοτίλος τραυ- 

ματίας ἐς Αἰσερνίαν σὺν ὀλίγοις κατέφυγεν, ὃ δὲ Σύλ᾽ 
λας αὐτοῦ τὸ στρατόπεδον ἐξελὼν ἐς Βουάνον παρῆλ- 

ϑεν, ἧ {τὸν κοινοβούλιον ἦν τῶν ἀποστάντων. τρεῖς, 

δ᾽ ἄχρας τῆς πόλεως ἐχούσης καὶ τῶν Βουάνων ἐς 

τὸν Σύλλαν ἐπεστραμμένων, περιπέμψας τινὰς ὁ Σύλ-, 
λας ἐκέλευε καταλαβεῖν. ἥν τινα τῶν ἄλλων δυνηϑεῖεν 

ἄκραν. καὶ καπνῷ τοῦτο σημῆναι. γενομένου δὲ τοῦ, 
χαπνοῦ συμβαλὼν τοῖς ἐκ μετώπου καὶ μαχόμενος, 

ὥραις τρισὶ καρτερῶς εἷλε τὴν πόλιν. ! 

καὶ τάδε μὲν ἦν τοῦδε τοῦ ϑέρους εὐπραγήματα, 
"ὐλλα᾽ χειμῶνος δ᾽ ἐπιόντος ὃ μὲν ἐς Ῥώμην ἀνέστρε-" 

φεν. ἐς ὑπατείαν παραγγέλλων, Γναῖος δὲ Πομπήιος 

ὑπηγάγετο Μάρσους καὶ Μαρρουκένους καὶ Οὐηστίνους., 

καὶ Γάιος Κοσκώνιος. ἕτερος Ῥωμαίων στρατηγός. ἐπελ-᾿ 

ϑὼν Σαλαπίαν τε ἐνέπρησε καὶ Κάννας παρέλαβε καὶ 

Κανύσιον περικαϑήμενος Σαυνίταις ἐπελθοῦσιν ἀντ-:! 
ἐμάχετο ἐγκρατῶς, μέχρι φόνος πολὺς ἑκατέρων ἐγένετο, 

ι 
" δ ΐ 

καὶ ὃ Κοσκώνιος ἐλαττούμενος ἐς Κάννας ὑπεχώρει. 
ἶ 

1. 4 Τπιοίίϊιια Ο, αὖ ἀρρατοὺ, οχ ἡ Μοτίλος; οϑὲ Ο. Ῥρίυβ 
Μυδ]υ5, οἵ. 46. ἔοσταδ, ποτιηῖηῖθ ατόθῦθ ἂρ. υυχηδπῃ π᾿ Ρ. ὅδδ᾽ 
θ. Ὧῃ Βουιανὸν" Βοιανόν ϑίτας. ὅ, 4, 11, Βουίανον Ῥίο]θτα. ὃ,. 
1, ὅ8 7 ἢ {τὸνΣ] ἣ ΟἹ, νυϊρο ἀποστατῶν Β 8 Βουανῶν 
τηϑ]ποταπὺ ον. οὖ Μορμηᾷ.; δὴ Βουιανῶν ὃ 10. π ἴπ τῶν. 
ἄλλων οἵδοηᾶδθ, ΑΡΡ. νϑυῦι8β τῶν Βουάνων ἐς τὸν Σύλλαν ἐπε- 
στραμμένων υαμδτη 6Χ ὑγὶυ8 1118 ἀγοῖθι5. ν᾽ ἀθύαν νοϊυἶβ88 βρης, 
βοδτθ 12 μαχεσάμενος ταϑ]αὶϊν Μοπᾶ., ποι τϑούθ, οἵ. ὑσαθ. 
16 παραγγελῶν ταδ]αἱϊῦ Μεπᾶ., 564 οἵ, Ῥγδθξ. 11 μαρουκίνους 
ΟΡα, μαυρουκίνους ἃ νοδίϊηοβ Ὁ, οὐιστίνους ΟἹ 18 χκοκώ- 
νιος Υ΄, οοπμϑῦ. 19 σαλπίαν ἱ 

Ἢ 



1 βοοἰαἴ6] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. δῖ 
ὅθα.Ο. 

Τρεβάτιος δ᾽ αὐτόν, ὁ τῶν Σαυνιτῶν στρατηγός, ποτα- 338 

᾿ μοῦ διείργοντος. ἐκέλευεν ἢ περᾶν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐς μώ- 

ν ἢ ἀναχωρεῖν, ἵνα περάσειεν. ὃ δ᾽ ἀναχωρεῖ καὶ 

διαβάντι τῷ Τρεβατίῳ προσπεσὼν μάχῃ τὲ κρείττων 

ἐγένετο καὶ φεύγοντος ἐπὶ τὸ ῥεῦμα αὐτοῦ μυρίους 

ὺὶ πεντακισχιλίους διέφϑειρεν" οἱ δὲ λοιποὶ μετὰ τοῦ 

βατίου διέφυγον ἐς Κανύσιον. καὶ ὁ Κοσκώνιος τὴν 3259 

᾿Δαβιναίων καὶ Οὐενουσίων καὶ ᾿ἀσκλαίων [γῆν] ἐπι- 

δ αλὼν ἐς Ποιδίκλους ἐσέβαλε καὶ δυσὶν ἡμέραις τὸ 

ἔϑνοὶ παρέλαβε. Καικίλιος δ᾽ αὐτῷ Μέτελλος ἐπελϑυὼν 380 

ἐπὶ τὴν στρατηγίαν διάδοχος, ἐς ᾿Ιάπυγας ἐμβαλὼν 88α.0. 

ἐχράτει, καὶ ὅδε μάχῃ τῶν ᾿Ιαπύγων. καὶ Ποπαίδιος. 

ἄλλος τὸν ἀφεστώτων στρατηγός. ἐνταῦϑα ἔπεσεν" οἱ 

δὲ φρὴν σποράδην ἐς τὸν Καικίλιον διέφυγον. 

᾿ καὶ τὸδε μὲν ἦν περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν ἀμφὶ τὸν συμ- 331 

μαχιχὸν πόλεμον, ἀκμάσαντα δὴ μάλιστα μέχρι τῶνδε, 

᾿ ξως ᾿Ιταλία χᾶσα προσεχώρησεν ἐς τὴν Ῥωμαίων πολι- 

τείαν, εανβα με “ευκανῶν καὶ Σαυνιτῶν τότε δὸο- 

χοῦσι γάρ μοὺ καὶ οἵδε τυχεῖν. ὧν ἔχρῃζον, ὕστερον. 

ΠΟ 1.4. 1 Τρεβάτος) ᾿Εγνάτιος οἱ. Ῥαυϊζοπῖαβ (γ. Πα ΚΟΥ δὰ 
ΕἸΟΥ. 8, 18, θ), αποὰ τη} Ὁ] ρτοθδγθιτιηῦ, νϑὶυῦ οὐΐδιη Μᾶτοκβ 
(ν. δὰ 8 198) Ρ. 88 δίῳ. 1. Οὐπέγα ἀἰββουιῦ ΚΊθμθ (ν. δὰ 8 134) 
Ῥ. 212 δ6η. 3, Βοιίπδὰ (ν, δὰ 8 176) Ρ. ὅῶ, αὐἱ απϊάθτα Θαπη 
Θχρυρπαίϊο ΑΒΘ] ποηατη Ἰδραύωσ, ᾿θοῦπδιηι πθϑοῖο απὸ 1000 
βέδέποπάδτῃ. ραυΐαῦ 2. κφ᾽ αὑτὸν τηδ]υἱϊῦ Μοπᾶ., β6α οϑὺ αὐ 

» αὖ νου Ὁ 8. ΜᾺ αὐτὸς περάσειεν οἱ. Ἰάθτη τ κανού- 
σιον ἢ.1. ΟΣ 8 γῆν οἵη. Ὁ χροίρ, πὖ νου 9. Ποιδίκλους 
ἔραν. ποδίκλους ΟΙ, ροαϊ οϑ 10 ἐλϑὼν οἱ. Μοπά. 
12 πομπάδιος ΟἹ, ΤῬοηιριϊιδο, ΟΕ, ἀᾷ 8 18: 14 ἐς (γ8] εἰς) 
τὸ (810) κεκίλιον ἃ. Ὁ 16 μὰ απίρ δὴ δἀᾷ. ἃ, αὖ νἱἀοὕατ 
μέχρι τοῦδε οἱ. Μοπά., Ῥτοθδ του, οἵ. Κιθῦβ, Ρυδθροβίξίομβ- 

᾿ς ἀν. ΠΡ.11 18 γε ροβῦ τότε χρηβροηὶ νοϊαϊύ Μοπᾶ., νἱχ σθοῖθ 

| 
| 

105ᾳ. Μοίθ!]αβ ἔα ῥγϑϑίου 8 
ἶ ὁθὅ 89. Ῥαρπα ἔαϊξ ἃ. 660,88, 
οὗ Ἠροίπδοῃ (νυ. δὰ 8 1715) ν. ὅϑ8 δαὰ ὁ : 
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δ8 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Α. [768 Γογιθῦγδ ᾿ 

ἐς δὲ τὰς φυλὰς ὅμοια τοῖς προτυχοῦσιν ἕκαστοι κατ- 7 

ἑλέγοντο, τοῦ μὴ τοῖς ἀρχαίοις ἀναμεμιγμένοι ἐπικρα- ! 

τεῖν ἐν ταῖς χειροτονίαις. πλέονες ὄντες. Ὶ 

τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χρόνου χατὰ τὸ ἄστυ οἱ χρῆσται πρὸς 
ἀλλήλους ἐστασίασαν. οἱ μὲν πράττοντες τὰ χρέα σὺν 

τόκοις. νόμου τινὸς παλαιοῦ διαγορεύοντος μὴ δαγδί- 
ξευν ἐπὶ τόχοις ἢ ζημίαν τὸν οὕτω δανείσαντα προῦσ- 

οφλεῖν. ἀποστραφῆναι γάρ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι Ῥω- 

μαῖοι, καϑάπερ Ἥλληνες, τὸ δανείξειν ὡς καπηλικὸν ὦ 
καὶ βαρὺ τοῖς πένησι καὶ δύσερι καὶ ἐχϑροποιόν, ᾧ τὸ 

λόγῳ καὶ Πέρσαι τὸ κίχρασϑαι ὡς ἀπατηλόν τε κοὶ φιλο- 
ψευδές. ἔϑους δὲ χρονίου τοὺς τόκους βεβοιοῦντος, 

οὗ μὲν κατὰ τὸ ἔϑος ἤτουν, οἱ δὲ οἷον ἐκ πολέμων τε 
καὶ στάσεων ἀνεβάλλοντο τὰς ἀποδόσεις" εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ | 

τὴν ξημίαν τοὺς δανείσαντας ἐχτίσειν ἐπηζείλουν. ὅ 15, 

τε στρατηγὸς ᾿4σελλίων, ᾧ ταῦτα προσέκειτο. ἐπεὶ δια- 

λύων αὐτοὺς οὐκ ἔπειϑεν, ἐδίδου κατ᾽ ἀλλήλων αὐτοῖς 
δικαστήρια, τὴν ἐκ τοῦ νόμου καὶ ἔϑους ἀπορίαν ἐς ἡ 

1 ἐς δὲ τὰς ζνεωτέρας» φυλὰς οἱ. Μυβρ"., ἐς δὲ (δέκα φ. 
γ6] ἐς δὲ τὰς (δέκα) φ. ϑοιν., πος ρυοραιὺ Μεπά., 568 δα41- 
ὑβιηθηΐο Ῥιορύθυ νοῦρα ὅμοια τοῖς προτυοῦσιν πῸὸπ Οορᾷβ, οὗ 
8. 214 προστυχοῦσιν Ο 4 οἱ χρῆστα {καὶ οἱ χρεῶσταιδ οἱ. 
Νδῦοκ, ρῬγαθύα]θυῖτη οἱ χρῆσται (καὶ δινδισταὶ (οἵ. ΠΙδέθηΌ., 
5.011. ᾿πβοὺ. αταθο." 2396, 181: 5610, 40). πἰδ1 ἔἕοτίθ οἱ χρῆσται οἱ 
ἀΘΌΙδογΘα οὐ οὐθάϊθουοβ βίρηϊῆοδῦ; πρὸ τοὺς δανειστὰς Ῥγὸ πρὸς 
ἀλλήλους τολ]υϊῦ Μεοπᾶ., ποπᾶ ρυοθα18 6 προσαγορεύον- 
τος ἱ 9 καϑάπερ {καὶν Ἕ. οἱ. Μοιὰ. 11 χίχρασϑαι Νδοκ, 
χιχρᾶσϑαι ΟἹ 14 στάσεων {ϑλιύμενοι οἱ. ΜΒρτ., ἱπαΐ. 
16 ἠπείλουν ἱ 

4 τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χρόνου] ο: ΜϑΙοκΒ (ν. δὰ 8 1565) ν. 460, 
Μηδ (ν. δὰ 8 116) Ρ. ὅ0 86. ᾿ύθίπδοῃ. 46 βϑιιρσοηΐο Αβϑ]οπθ 
ΘΠ Δ] ΠΠΤη Βουϊρύοτθ οορτύαῦ θ 566. οὗ ἀθ 86 Ἰθρθ ΒΠ]Θῦθυ, 

ἄϑβοῃ. ἃ. Ζίμβἔαβθβ πὶ ΑἸθεῦ. Ρ. 144 5αᾳαᾳ. οὐ Ε. ΚΙΪηρταύ]]ου, 
Ζοιΐβοηγ. ἃ. Βανί ρηγβε δ. 25. Βοιη. ΑΒύ. (1902) ν. Τ2 566. 
11 5ᾳ. οἵ Ἡρτοαού. 1, 188 



ριον Θαθ61651 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. δ9 
πι- ὅ9α.0. 
τοὺς διχαστὰς περιφέρων. οἱ δανεισταὶ δὲ χαλεπήναν- 3286 

, ὅτι τὸν βου παλαιὸν ὄντα ἀνεκχαίνιξε, κτείνουσιν 

αὐτὸν ὧδε" ὃ μὲν ἔϑυε τοῖς Διοσκούροις ἐν ἀγορᾷ, 

τοῦ πλήϑους ὡς ἐπὶ ϑυσίᾳ περιστάντος" ἑνὸς δὲ λύϑου 

τὸ κυ ἐπ αὐτὸν ἀφεϑέντος. ἔρριψε τὴν φιάλην 
᾿χαὶ ἐς τὸ τῆς Ἑστίας ἱερὸν ἵετο δρόμῳ. οἱ δὲ αὐτὸν 381 

ΜΕ λίβόυτε: τε ἀπέκλεισαν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ χαὶ κατα- 

φυγόντα ἔς τι πανδοχεῖον ἔσφαξαν. πολλοί τε τῶν 

ὧν ἐς τὰς παρϑένους αὐτὸν ἡγούμενοι κατα- 

φυγεῖν ἐσέδραμον, ἔνϑα μὴ ϑέμις ἦν ϑυύϑεσεν οὕτω 3288 
ἐν χαὶ ᾿4σελλέων στρατηγῶν τὲ καὶ σπένδων καὶ 

᾿Ν χαὶ, ἐπίχρυσον ἐσθῆτα ὡς ἐν ϑυσίᾳ περικείμενος 

ἰ 

'Β:- 
᾿ε 

ὶ δευτέραν ὥραν ἐσφάξετο ἐν ἀγορᾷ μέσῃ παρὰ 

οἷς. χαὶ λὴ σύγκλητος ἐκήρυσδεν, εἴ τίς τι περὶ τὸν 589 

.᾿2σελλίωνος φόνον ἐλέγξειεν, ἐλευϑέρῳ μὲν ἀργύριον, 

δούλῳ δὲ ἐλευϑερίαν, συνεγνωκότι δὲ ἄδειαν" οὐ μὴν 

ἐμήνυσεν οὐδείς, τῶν δανειστῶν περικαλυψάντων. 

᾿ τάδε μὲν δὴ ᾿φόνοι καὶ στάσεις ἔτι ἦσαν ἐμφύλιοι 340 

τ' μέρη" μετὰ δὲ τοῦτο στρατοῖς μεγάλοις οἱ στασί- 

χοι πολέμου νόβῳ συνεπλέκοντο ἀλλήλοις, καὶ ἣ 

ῊᾺ ἄϑλον ἔκειτο ἐν μέσῳ. ἀρχὴ δ᾽ ἐς ταῦτα καὶ 

πάροδος, εὐϑὺς ἐπὶ τῷ «υμμαχικῷ πολέμῳ. ἥδε ἐγίγνετο. 

4 τοῦ πλήϑους} πολλοῦ πλήϑους ν6}] 5ἴτη. οἱ. Μϑπα. ἐπὶ 
ϑυσίαν δ: 6 τῆς Ομ. 1. 8 πανδοχεῖον] οὗ δὰ 8 128 
ἴδ 5α. παρὰ {τοῖς ἱεροῖς οἱ. Μοηΐ., νἱχ τϑοῖθ 14 τι οἵη. ἃ 

Ττ ἠοοηογαϊογῖθιϑ ἐηέογίην γὴν Ὁ οιμονυτίνιι5 νουῦῦ Ος, 5608 10]] 
αἰσαῦϑιη ϑ αθγ6 18 ἐμφύλιοι ἔμ, ἧσαν Υ. Ππππθυῖδο νἀ θέαν 

Μοπα. ὠοΐατη οππαπύϊαθ βὑγιούατατὴ βαβρθούαγίθθβθ: τη8}]6 Οἱ. 
ΟΝΌΟΚ τότε Ρτὸ τάδε 19 τοῦτο] ταῦτα οἱ. Μ6πα., οὗ Π 8 9ὅ 

ἐν ΧΝ 

ςς 88]. Μᾶχ.9, 7,4 το ἃθ46 Οομοονά αν 10 οἵ Μοτηγηβθῃ, 
Ἐ. ϑιδαίδν. 1" ν. 14 (ϑάη. 4) ᾿ 
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60 ΒΜΦΥΛΙΩΝ Α. [λΓῪανίειϑ᾽ οἱ Βιιϊριοίεη 
Ἷ, 

ἐπειδὴ Μυδριδέτηριδ ὁ τοῦ Πόντου καὶ ἄλλων ἐϑνῶν ] 

βασιλεὺς ἐς Βιϑυνίαν καὶ Φρυγίαν καὶ τὴν ὅμορον. 
αὐταῖς ᾿4σίαν ἐνέβαλεν, ὥς θυ χατὰ τὴν βίβλον εἴρη 

ται τὴν πρὸ τῆσδε, Σύλλας μὲν ὑπατεύων ἔλαχε στρα- 

αὐδῶ τῆς ̓ “σίας καὶ τοῦδε τοῦ Μιϑριδατείου πολέμου ! 

(καὶ ἦν ἔτι ἐν Ῥώμῃ), Μάριος δὲ τὸν τόξμον εὐχερῆ 

τὲ καὶ πολύχρυσον ἡγούμενος εἶναι καὶ ἐπιϑυμῶθε! 

τῆς στρατηγίας ὑπηγάγετό οἱ συμπράσσειν ἐς τοῦτο, 

Πούπλιον Σουλπίκιον. δήμαρχον ὑποσχέσεσι, πολλαῖες 

καὶ τοὺς ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας νεοπολέτας, μειονεχτοῦνταρ 

ἐπὶ ταῖς χειροτονίαις, ἐπήλπιξεν ἐς τὰς φυλὲν ἁπάσας! 

διαιρήσειν, οὐ προλέγων μέν τι περὶ τῆς δαυτοῦ χρείαρ, Ι 

ὡς δὲ ὑδηρῆνονε ἐς πάντα χρησόμενος εὔνοις. καὶ νό- ̓  

μὸν αὐτίκα ὃ Σουλπίκιος ἐσέφερε περὶ τοῦδε᾽ οὗ κυρω- ὁ 

ϑέντος ἔμελλε πᾶν ὅ τι βούλοιτο Μάριος ἢ Σουλπίκιος. ̓  

ἔσεσϑαι,. τῶν νξοπολιτῶν πολὺ παρὰ τοὺς ἀρχαίου! 

πλειόνων ὄντων. οἱ δ᾽ ἀρχαιότεροι συνορῶντες ταῦτα, 
ἐγκρατῶς τοῖς νεοπολίταις διεφέροντο. ξύλοις δὲ καὶ 

λίϑοις χρωμένων αὐτῶν ἐς ἀλλήλους καὶ μείξονος αἰεὶ" 

γιγνομένου τοῦ κακοῦ. δείσαντες οἱ ὕπατοι περὶ τῇ δοκι- ᾿ 

μασίᾳ τοῦ νόμου πλησιαξούαῃ προύγραψαν ἡμερῶν. 

ἀργίας πολλῶν, ὁποῖον ἐν ταῖς ἑορταῖς εἴωϑε γίγνε- 

σϑαι. ἵνα τις ἀναβολὴ γένοιτο τῆς χειροτονίας καὶ τοῦ. 

κακοῦ. Σουλπίκιος δὲ τὴν ἀργίαν οὐκ ἀναμένων ἐκέ- ὅ 

1 τοῦ ἀο]οπάσμι οἱ. Μεπα. οὖ ᾿οΘΒῸ ἢ Ρ. 24 5α., ἔογύαββθ σϑοῖθ. 
504. ΠΟΙΊΘῺ τΤΘρηΪ δΥ οα] τὴ παρϑὺ οὐΐδτι ΠΠ| 8 381, ΜΊΗγ. ο. 9 
οχίσ. 11 ἐπὶ] ἐν οἱ. Μοπά., βθα οὗ. δὰ 8 9 ᾿ἐπήλπισεν ΓΕ! 
ἐπήλπιζον Β 12 διαιρεϑήσεσθαι οἱ. Μεμᾶ. 12 ν8] 18 αὐτοῖς 
ἀθβιαογανὺ Μοπᾷ., βθα οἵ. δὰ 8 2298 160 τῶν δὲ νεοπολ. Β, 
Ὅπα6 τῶν δὴ νεοποῖ. οἷ. ϑομν,., τη8]6 

231 864. οὗ Μοιθμιβθῃ, Ἐ. ὐωαῦθι. ΠῚ, 2 ρ. 1068 δάπ, 3 

πμυποίος κν το μοτιιφυ; το - 



Οαριαηι μοι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. 61 
88. α.0. 

μένων αὔόνθαι χαὶ δρᾶν. ὅ τι ἀρομρ ιηδ᾽ αὐτῶν 

φειδομένους τῶν ὑπάτων. εἰ δέοι. ὡς δὲ αὐτῷ πάντα 346 

ἕτοιμα ἦν. κατηγόρει τῶν ἀργιῶν ὡς παρανόμων καὶ 

τοὺς ὑπάτους Κορνήλιον Σύλλαν καὶ Κόιντον Ποιι- 

πήιον ἐκέλευεν αὐτὰς αὐτίχα ἀναιρεῖν. ἵνα προϑείη 

τὴν δοχιμασίαν τῶν νόμων. ϑορύβου δ᾽ ἀναστάντος 341 

οἱ Β ὐσομένοι τὰ ξιφίδια ἐπεσπάσαντο καὶ τοὺς 

ὑπάτους ἀντιλέγοντας ἠπείλουν χτενεῖν. μέχρι Πομ- 

᾿ ιος μὲν λαϑὼν διέφυγε. Σύλλας δ᾽ ὡς βουλευσό- 

᾿ ἱένος ὑπεχώρει. χἀν τῷδε Πομπηίου τὸν ὉΠ χη- 

δεύοντα τῷ Σύλλᾳ. χαφρησιαξόμενόν τι καὶ λέγοντα 

κᾳ τείνουσιν οἱ τοῦ Σουλπικίου στασιῶται. καὶ ὃ Σύλ- 348 

ἐπελϑὼν ἐβάστασε τὴν ἀργίαν ἔς τε Καπύην ἐπὶ 

ἐχεῖ στρατόν. ὡς ἐκ Καπύης ἐς τὴν ᾿4σίαν ἐπὶ 

ν Μιϑροιδάτου πόλεμον διαβαλῶν. ἠπείγετο" οὐ γάρ 

- τινος τῶν ἐπ᾿ αὐτῷ πραττομένων ἤσϑετο. ὃ δὲ 549 

Σουλπίκιος. ἀναιρεϑείσης τῆς ἀργίας καὶ Σύλλα τῆς 

πόλεως ἀποστάντος. ἐχύρου τὸν νόμον καί, οὗ χάριν 

" ἄ: χντα ταῦτα ἐγίγνετο. Μάριον εὐϑὺς ἘΧΟΜΟΥΟΡΝ τοῦ 

πρὺς Μιϑροιδάτην πολέμου στρατηγεῖν ἀντὶ Σύλλα. 

πυϑόμενος δ᾽ ὃ Σύλλας καὶ πολέμῳ χρίνας διακρι- 5ὅ0 

αὖ συνήγαγε τὸν στρατὸν εἰς ἐχκλησίαν. καὶ τόνδε 

τῆς ἐπὶ τὸν Μιϑριδάτην στρατείας ὀρεγόμενόν τε ὡς 

'5 ἐπιχερδοῦς καὶ νομίζοντα Μάριον ἐς αὐτὴν ἑτέρους 

χαταλέξειν ἀνθ᾽ ἑαυτῶν. τὴν δ᾽ ὕβριν ὁ Σύλλας τὴν 

ἐς αὑτὸν εἰπὼν Σουλπικίου τε καὶ Μαρίου καὶ σαφὲς 

“) 251 

8 ἐσπάσαντο ἱ 12 καὶ ἀντιλέγοντα ν0] μεταξὺ λέγοντα 
οἱ. Μεπά.: 8δῃ. καὶ ψέγοντα ῦϑ' οοπίτῃ Κυδίῦ ρ. 61. ΚϑΙ] παρρησι- 
᾿αξόμενον Ραββῖνθ ἰηὐθ!]ορ 14 ἐβάστασε] 1. 6. ϑαδύθ εν 16 ἐκ 
3Ὰ καπύης 8 11 ἤσϑητο οἱ. Μϑῃα., 5θὰ οἵ. ργωθί. 20 ἅπαντα 
οι. Ϊ »428 τόνδε] τὸν 91 αὐτὸν ΟἹ, οουν. Μϑηά. 



δ8 α.Ὁ. 

25 

ὃ μην σφᾶς ἄγειν ϑαρροῦντα ἐκέλευον. ὃ δὲ ἡσϑεὶς 

θ9 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [ϑιδία οομήέγα Ποηναην ὦ 

οὐδὲν ἄλλο ἐπενεγκών (οὐ γὰρ ἐτόλμα πω λέγειν περὶ 

τοιοῦδε πολέμου). παρήνεσεν ἑτοίμοις ἐς τὸ παρ- 

αγγελλόμενον εἶναι. οἱ δὲ συνιέντες τε ὧν ἐπενόει καὶ 
περὶ σφῶν δεδιότες, μὴ τῆς στρατείας ἀποτύχοιεν, ἀπ- 

ἑγύμνουν αὐτοὶ τὸ ἐνθύμημα τοῦ Σύλλα καὶ ἐς Ῥώ- , 

ἦγεν ἕξ τέλη στρατιωτῶν αὐτίκα. καὶ αὐτὸν οἱ μὲν 

ἄρχοντες τοῦ στρατοῦ χωρὶς δνὸς ταμίου διέδρασαν 

ἐς Ῥώμην. οὐχ ὑφιστάμενοι στρατὸν ἄγειν ἐπὶ τὴν. 
πατρίδα πρέσβεις δ᾽ ἐν ὁδῷ καταλαβόντες ἠρώτων, 
τί μεϑ’ ὕπλων ἐπὶ τὴν χαξφίδα ἐλαύνοι. ὃ δ᾽ εἷπεν, 

ἐνυμθερώσων αὐτὴν ἀπὸ τῶν τυραννούντων. καὶ τοῦτο 

δὶς χαὶ τρὶς ἑτέροις καὶ ἑτέροις πρέσβεσιν ἐλθοῦσιω ἢ 

εἰπὼν ἐπήγγελλεν ὅμως. εἰ ϑέλοιεν τήν τε σύγκλητον 
αὑτῷ καὶ Μάριον καὶ Σουλπίκιον ἐς τὸ Ἄρειον πεδίον 

συναγαγεῖν, [καὶ] πράξειν, ὅ τι ἂν βουλευομένοις δοκῇ. 
πλησιάξζοντι δὲ Πομπήιος μὲν ὃ σύναρχος ἐπαινῶν 

καὶ ἀρεσκόμενος τοῖς γιγνομένοις ἀφίκετο συμπράξων 
ἐς ἅπαντα. Μάριος δὲ καὶ Σουλπίχιος ἐς παρασκευὴν ᾿ 

ὀλίγου διαστήματος δεόμενοι πρέσβεις ἑτέρους ἔπεμ- 30 

πον ὡς δὴ καὶ τούσδε ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀπεσταλμένους, 
δεόμενοι μὴ ἀγχοτέρω τεσσαράκοντα σταδίων τῇ Ῥώμῃ 
παραστρατοπεδεύειν, μέχρι ἐπισκέψαιντο περὶ τῶν παρ- ᾿ 

όντων. Σύλλας δὲ καὶ Πομπήιος τὸ ἐνθύμημα σα- ὦ 

φῶς εἰδότες ὑπέσχοντο μὲν ὧδε πράξειν, εὐθὺς δὲ τοῖς 3} 

ἐὐσῳς τλρβξν. φόνκρίο μωνουῤμ μοαδνννο σου ταπεοῤδδοκελι τάλλιβακκος  ὐχᾷ τῶν, κὐνυϑαν ότι θα 

2 ἑτοίμοις, υ ΒΌΡΥΒ, δ]ύονα ι, Β, ἀπᾶθ ἑτοίμοις Αι; ἑτοίμους Υ] 
854. ἐπενόει καὶ περὶ ὧν ἐπενόει καὶ περὶ σφῶν οἷο. 0ὺ 
10 δυῦ Σύλλαν, αποα νοτυϊῦ Ο, δυὺ αὐτὸν ᾿πύρτοϊαϊθβθ ραύωνῦ 
Μοῃά., οοπέτϑ Κιαὶὑ Ρ. 845α. 12 εἰνηάῤν ταὐτὸ οἱ. Μεοπά. 
18 ἐλϑοῦσιν οτη. 1 14 ἐπηγγέλλετο οἱ. Μοπα., οομύτω Θ΄ΘΒΘΉΚΙ 
Ῥ. 114 1ὅ αὐτῷ ΟἹ, οοττοχὶ ουτη Μοπά. 10 καὶ βυβρθοίανυ 
Ξβομτν., ἀο]θνοσαπῦ τϑοθηξίουθβ, 564 ὑθῃθυ ῬΟ5886 ἰπαϊοεῦ ΚαῚ] : 
1τ δὲ] δὴ 



υἱοίοττα] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. 09 

8 πρέσβεσιν ἀπιοῦσιν εἴποντο. καὶ Σύλλας μὲν τὰς 4ϊἸσκχυ- 

“λείας πύλας καὶ τὸ παρ᾽ αὐτὰς τεῖχος ἕνὶ τέλει στρατιω- 

τῶν κατελάμβανε. Πομπήιος δὲ τὰς Κολλέίνας ἑτέρῳ 

γῊὰ χαὶ τρίτον ἐπὶ τὴν ξυλίνην γέφυραν ἐχώρει. καὶ 

ἕταρτον πρὸ τῶν τειχῶν ἐς διαδοχὴν ὑπέμενε. τοῖς 

᾿ ὑπολοίποις ὁ Σύλλας ἐς τὴν πόλιν ἐχώρει δόξῃ καὶ 

Ὅγῷ πολεμίου ὅϑεν αὐτὸν οἵ περιοικοῦντες ἄνωϑεν 

ύνοντο βάλλοντες, μέχρι τὰς οἰκίας ἠπείλησεν ἐμ- 

πρήσειν᾽ τότε δ᾽ οἱ μὲν ἀνέσχον, Μάριος δὲ καὶ Σουλ- 
υ πίκιος ἀπήντων περὶ τὴν Αἰσκύλειον ἀγορὰν μεϑ’ ὅσων 

“ἐφ ϑάκεσαν ὁπλίσαι. καὶ γίγνεταί τις ἀγὼν ἐχϑροῶν. ὅδε 

“πρῶτος ἐν Ῥώμῃ, οὐχ ὑπὸ εἰχόνι στάσεως ἔτι. ἀλλὰ 

ἀπροφασίστως ὑπὸ σάλπιγγι καὶ σημείοις. πολέμου 

νόμῳ ἐς τοσοῦτον αὐτοῖς κακοῦ τὰ τῶν στάσεων ἀμε- 

ληϑέντα προέχοψε. τρεπομένων δὲ τῶν Σύλλα στρα- 

᾿ τιωτῶν, ὃ Σύλλας σημεῖον ἁρπάσας προεκινδύνευεν,. 

ὡς αἰδοῖ τε τοῦ στρατηγοῦ καὶ δέει τῆς ἐπὶ τῷ σημείῳ. 

εἰ ἀπέχοιντο, ἀτιμίας εὐθὺς ἐκ τῆς τροπῆς αὐτοὺς με- 

τατίϑεσϑαι. χαὶ ὃ Σύλλας ἐκάλει τε τοὺς νεαλεῖς ἐκ τοῦ 

Ὁ στρατοπέδου καὶ ἑτέρους κατὰ τὴν καλουμένην ΣΙ- 

βούραν ὁδὸν περιέπεμπεν, ἧ κατὰ νώτου τῶν πολε- 

Π 1μβᾳα. Αἰσχυλείας ὅοῃν., «4ἰσκυλείους τα] Μομηα., Αἰσκυ- 
λίνας οτάδη, Τορορτ. ἃ. δέαδαὺ Ἡοτα 1, 1 Ρ. 321 δᾶμ. 88; κλοιλίας 

. κοιλίας ἃ (μαϊϊο8 Ο), κοιλλίας Ὁ ἃ: ποτηϊπῖβ βου θπαὶ ταξῖο 
βὺ ἀυίδ 10 αὦ Εὐϑηνοίίιηι ξογίην Ὁ, ἀπᾶθ οουτ. ὅοαν. (Δ ίσκυ- 

λείαν ΚΊΘΌ5, Τ6 δϑύαὐϊβ ΒΌΠΘμδ6 βου ρέουϊθυβ, ἅ158. Βοσοὶ. 1876. 
Ῥ. 18 δἀπ.). δασκύλειον ΟἹ 11 τις] τὲ Πιᾶ., ῬΘῚ ΘΥΎΌΥΘτὴ 

18 σάλπιγξι 1 18 ἀπέχοιντο] ἀπέρχοιντο οἱ. ΜΌΒρΥ., ρΘΥΡΘΎΆτη, 
 δπόλοιτο γ6] 5'τη. τηϑ]τὴν Μοπά., 5θα ποὶϊ ταπίϑυθ 20 5α. σι- 
᾿ βοῦραν 1, μεν δαθινγας μΐαηι Ὁ, Συβοῦρραν 68. Η. ϑέθρΒ. 21 ἣ 
ΙΞ ΒΡ, οἵ 8 

4 ἐπὶ τὴν ξυλ. γέφυραν] οἵ. Ο. Ηϊομίον, θ16 Βοξοβεισαπρ ἀθα 
ηἸοαϊατη, Ῥτορτ. Βου]π 1882. Ὁ. 21 δάῃ. 1 

88α. Ο. 
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ὅτε ΈΞΞ Ξετ- 

ὅ8α. (. 
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20 

200 

θά ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. [ϑιοϊαο “πὰ 
ἢ 

μίων ἔμελλον ἔσεσθαι περιδραμόντες. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Ι 
Μάριον πρός τὲ τοὺς ἐπελϑόντας ἀχμῆτας ἀσϑενῶς ] 

μαχόμενον καὶ ἐπὶ τοῖς περιοδεύουσι δείσαντες περι- 
κύχλωσιν τούς τὲ ἄλλους πολίτας ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔτι ] 

μαχομένους συνεχάλουν καὶ τοῖς δούλοις ἐκήρυττον ̓ 

ἐλευϑερίαν, εἰ μετάσχοιεν τοῦ πόνου. οὐδενὸς δὲ προσ- 
ἰόντος ἀπογνόντες ἁπάντων ἔφευγον εὐθὺς ἐκ τῆς 

πόλεως καὶ σὺν αὐτοῖς ὅσοι τῶν ἐπιφανῶν συνεπεπρά- 
χεσαν. ὃ δὲ Σύλλας τότε μὲν ἐς τὴν λεγομένην “Ἱερὰν 

ὁδὸν παρῆλϑε καὶ τοὺς διαρπάξοντάς τι τῶν ἐν ποσὶν ᾿ 
αὐτίχα ἐν μέσῳ πάντων ἐφορώντων ἐκόλαξε, φρουρὰν δὲ ! 

κατὰ μέρος ἐπιστήσας τῇ πόλει διενυκτέρευεν αὐτός τε 

καὶ ὃ Πομπήιος, περιϑέοντες ἑκάστους, ἵνα μή τι δει- ] 

νὸν ἢ παρὰ τῶν δεδιότων ἢ παρὰ τῶν νενικηκότων ἐπι- ] 

γένοιτο. ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τὸν δῆμον ἐς ἐκκλησίαν συν- ᾿ 
ἀγαγόντες ὠδύροντο περὶ τῆς πολιτείας ὡς ἔχ πολλοῦ ᾿ 

τοῖς δημοκοποῦσιν ἐκδεδομένης. καὶ αὐτοὶ τάδε πρά-᾿ 
ἕαντες ὑπ᾽ ἀνάγκης. εἰσηγοῦντό τε μηδὲν ἔτι ἀπροβού- 

λευτοὸν ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσϑαι. νενομισμένον μὲν. 

8 ἐπὶ τοῖς περιοδεύουσι] οὐ τἱαγιη, ἐγαγιβίψβ Ὁ. ἀπᾶθ ἐπὶ 
ταῖς περιοδεύσεσι οἷ. ϑοιτ., ταϑαϊῦ ὑδιαθη ἀπὸ τῶν πϑεριοδευόν- 
των 4 {τοὺς ἐκ οἱ. Μοπᾷ,, οὗ δὰ 8 112 8 ἀεύϊναχα δὰ 
συνεπεπράχεσαν ἀοβίαοταν! Μοπᾶ,, ἰηίατία, γ. ΠΟΘΒΟ. Ῥ. 84, 
Κταύ ρ. 84 βαα., Ζοτάϊκ Ρ. 18 βα., οἵ. ΤΌθγ. ο. 64, Π 8 28. 892, 
ΤΠ ὶ 118. 387, ΤΥ͂ 8 106 οὐ δά 1 ᾷ8 228 11 τοϑ]ῖτη οὐτὴ Μομπά. 
φρουρὰς, αὖ Ο᾽ ργαοοϊανι5 αἰδροδὶἐίβ8, οοτύτοω Κτδιῦ. ὅ 11 584ᾳ. καὶ 
αὐτοὶ ὅσον δὲ πράξαντες δ4, καὶ αὐτίκα δὲ πράξαντες Ὁ 

18 5αα. οὗ Μοιοιηβοπ, ᾿ν. βίωαίδν. Πὴ Ῥ. 812 δάπ. 1; Π|1 
Ῥ. 168. 5710, ουἱ αββϑηύ αν ΠΘηρ]θ (ν. δᾶ 8 166) Ρ. 10 5ᾳ.; Θοῃύγα, 
Ἡ. Ευύχβομοθ, Π16 ϑ] πίθοιο θβοίσρορυπρ, Ῥτορυ. Εββθὴ 1882, 
Ῥ. 4584ᾳ.: γ. Θἰΐδιη 1. Μ. ϑυαπαόπ, 6 ὑγδαπίοία Ῥοὐοδίαϊθ ἃ 
Ϊ,. ΒΌΠ18 ππηταϊπαύω αὐϑοδύϊοπϑβ, ρβαϊα 1897, 0. 231 8α4., Εα, Μογθυ, ᾿ς 
Ἡδττηθβ 38 (1898) ». θδ2 βαα.. δγδομθη- αν άβοι δα Ὦ. 1. ᾿ 



[οφ65] ἘΜΦΥΛΙΩ͂ΧΝ Α. θὅ 

ὦ καὶ πάλαι. παραλελυμένον δ᾽ ἐκ πολλοῦ, καὶ τὰς 

εὐὑροτονίας μὴ κατὰ φυλάς, ἀλλὰ κατὰ λόχους. ὡς Τύλ- 

λιος βασιλεὺς ἔταξε. γίνεσϑαι. νομίσαντες διὰ δυοῖν 

Ε ; ἴνδε οὔτε νόμον οὐδένα πρὸ τῆς βουλῆς ἐς τὸ πλῆϑος 

ἐσφερόμενον οὔτε τὰς χειροτονίας ἕν τοῖς πένησι καὶ 

ϑρασυτάτοις ἀντὶ τῶν ἐν περιουσίᾳ καὶ εὐβουλίᾳ γιγνο- 

μένας δώσειν ἔτι στάσεων ἀφορμάς. πολλά τε ἄλλα 

τῶν δημάρχων ἀρχῆς, τυραννικῆς μάλιστα γεγενη- 

ς, περιελόντες κατέλεξαν ἐς τὸ βουλευτήριον. ὀλιγ- 

, ἀνϑρωπότατον δὴ τότε μάλιστα ὃν καὶ παρὰ τοῦτ᾽ 

εὖχι ἀφρόνητον. ἀθρόους ἐκ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν 

τριαχοσίους. ὅσα τε ὑπὸ Σουλπικίου κεχύρωτο μετὰ 

τ χεκηρυγμένην ὑπὸ τῶν ὑπάτων ἀργίαν, ἅπαντα 

ἡ Ι λύετο ὡς οὐκ ἔννομα. 

ὧδε μὲν αἱ στάσεις ἐξ ἔριδος καὶ φιλονικίας ἐπὶ 

φόνους χαὶ ἐκ φόνων ἐς πολέμους ἐντελεῖς προέκοπτον. 

ἐ χ στρατὸς πολιτῶν ὅδε πρῶτος ἐς τὴν πατρίδα ὡς 

πολεμίαν ἐσέβαλεν. οὐδ᾽ ἔληξαν ἀπὸ τοῦδε αἱ στάσεις 

᾿ ἔτι χρινόμεναι στρατοπέδοις. ἀλλ᾽ ἐσβολαὶ συνεχεῖς ἐς 

τὴν Ῥώμην ἐγίγνοντο καὶ τειχομαχίαι καὶ ὅσα ἄλλα 

᾿ 18 χεχηρυγμένην] κεκριμένην ἃ, κεκρυμμένην Ὀὰ 1ὅ ἐπὶ 
οἱ. Μεοπά., βθα ἐς οὐ ἐπὶ νιἀθηΐαν οομιπαϊ 80 Αρρίαπο, οὗ 

ΠΟΘΒΟῊ Ῥ. ὅ16, ΞΟΠ ΚΙ Ρ. 1714 1158αᾳ. ὡς (ἐς πολεμίαν οἱ. 
θπα., 5θα οἵ. Κύμπον- ἀϑυίῃ Πὖ, 1 Ρ. δὅδ1 βα.; ν. ϑύϊδτη 11 8 ὅ86, 

ΤΠ αὶ 204, ΤΥ͂ 8 62. Τ1. 280. 4326 

τς 9βαᾷ. οἵ Μοτημηβοη, ἢ. ϑῥαδίδγθομέ ΠῚ Ρ. 841. ὅ82, ΕὙΤύσβοηθ 
(Ὁ. δὰ 8 266) Ρ. ὅ οὐ ἴ 5644., Πι6ῃ916 (τ. δᾶ 8 166) Ρ. ὅ9. Ηος 
ΟΒΏΠΟ Παϊηθτιτη βθηϑίοτττη ϑιιοῦθτη οαὑτῃ 8}118 ποσαὺ Πγθτηϑπη 
ΠΡ. 488. 482 (ν. Π᾽ ρ. 8312. 409) 

ΓΟ ἈΡΡΡΙΑΝΤΙ ΤΙ. ἥ 

ὅδα.Ο, 
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2τὸ 
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ὠ 

88 α. Ο. 

5.12 

2 4 

δ ἘΜΦΥΛΔΙΩΝ Α. [αγίανιὶ ργοβογέρει, 

1 
ἢ Πούπλιον Κέϑηγον καὶ Ἰούνιον Βροῦτον καὶ Γναῖον 

᾿καὶ Κόιντον Γράνιον καὶ Πούπλιον ᾿Ἀλβινοουανὸν καὶ 

Μᾶρκον Λαιτώριον ἑτέρους τε. ὅσοι μετ᾽ αὐτῶν, ἐς, 

δώδεκα μάλιστα, ἐκ Ῥώμης διεπεφεύγεσαν, ὡς στάσιν 

ἐγείραντας καὶ πολεμήσαντας ὑπάτοις καὶ δούλοις κη- 

ρύξαντας ἐλευϑερίαν εἰς ἀπόστασιν πολεμίους Ρωμαίων. 

ἐψήφιστο εἶναι χαὶ τὸν ἐντυχόντα νηποινεὶ κτείνειν ἢ 

ἀνάγειν ἐπὶ τοὺς ὑπάτους" τά τε ὄντα αὐτοῖς δεδή- 

ὠξυτο. καὶ ξητηταὶ διέϑεον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας, οἱ Σουλ- 
, ε ͵ ᾿ πὸ ᾿ , " ᾿ 

πίκιον μὲν καταλαβόντες ἔχτειναν᾽ ὁ δὲ Μάριος αὐτοὺς ( 

ὥςξα, πράῤοσ ταις 

[ 
ἢ 
ἣ 
ἕ 
᾿ 

ΐ 

»Γ 

᾿ 
ἐς Μιντούρνας διέφυγεν, ἔρημος ὑπηρέτου τὲ καὶ 8ὲ- ὁ 

θάποντος. χαὶ αὐτὸν οἱ τῆς πόλεως ἄρχοντες ἀνα- 
᾿ ν , ἢ 

παυόμενον ἐν οἴκῳ ξοφώδει, δεδιότες μὲν τὸ κήρυγμα 
-» , ΄ ΩΣ " ὔῳω» ς , ἧ 

τοῦ δήμου, φυλαττόμενοι δὲ ἀνδρὸς ἑξάκις ὑπατεύσαν- 

τος καὶ πολλὰ καὶ λαμπρὰ εἰργασμένου αὐϑένται γενέ- 1 
σϑαι, Γαλάτην ἄνδρα ἐπιδημοῦντα μετὰ ξίφους ἐσ- 

ἡ 

᾿ 

: 
᾿ 
᾿ 

; 
᾿ 
ἕξ ν 

ἔπεμψαν ἀνελεῖν. τὸν δὲ Γαλάτην φασὶν ἐν τῷ σκότῳ ἡ 

προσιόντα τῷ στιβαδίῳ δεῖσαι, δόξαντα τοὺς ὀφϑαλ- 

μοὺς τοῦ Μαρίου πυρὸς αὐγὴν καὶ φλόγα ἀφιέναι" Ὁ 
ὡς δὲ καὶ ὁ Μάριος αὐτὸς ὑπανιστάμενος ἐκ τῆς. εὐνῆς 9 

ἐνεβόησε παμμέγεϑες αὐτῷ᾽ “σὺ τολμᾶς κτεῖναι Γάιον 

Μάριον: προτροπάδην ὁ Γαλάτης ἔφευγεν ἔξω διὰ ὁ 

ῷ. Γράνιον] Θγαπηύμι Ο, Τρανίω ν6] Γρανίους οἱ. ΒΚ. 
αΑἰδώποναγην, (, ἀλβιδιανὸν ΟἹ 8 Μᾶρκον] μάρτον (810) Β 
1Τ,οοἰογνίμην (ὐ, ἰύθτα 8 280 1 ἐψηφίσαντο οἱ. ὅοῃν., οοποθᾶθηβ. 
ὑϑιηθη ἐφψήφιστο ῬΟΒΒ6 ἔθυτὶ νηποινὶ 561. ΒΙκ. οὐ Μϑπᾶ. οοπίτα 
οοἀϊουσα ἀποίοτ αΐθμι, 868 οἵ. Νϑοβυηδηβοι, ᾿ϑαΐθ ἃ. ΕὈτΤΊΘη 
ἃ. ταδρηθῦ. Τη8οῆτ. Ὁ. 139 11 μιτούρνας ΒῚ (Υ ὃ τεοτη.Υ͂ 
10 αὐθέντας Υι ἴπ Β ἸΘΡῚ αὐϑένται, πϑιη βδθρίββηηθ Ἅ οὗ ς 
ΒἰταΠτηθ βοσρύω απ, οὐϊδηη ἴῃ τηθαϊο νου 0 10 ἐπιδη- 
μοῦντα] Ο΄αἰαίαηι εἰΐαηι σαγηΐβοθην ρενδίίσινην Ὁ, ἀπᾶάθ δήμιον 
Θαϊῃ Ἰθρίββθ οἱ. Μοπά., οἵ. 811. 2, 19, 8 11 ἐν σκότῳ οἱ. 
Μομπᾷ., βοᾷ οὐ ἐπιδημοῦντα οὗ τῷ ῬὈοπῦπι ρῥγορίθε ἐν οἴκῳ 
ζοφώδει 21 ἀνεβόησεϊ 22. ἔφυγεν ταλ!] αἱὺ Μοπά., Β6α οἵ σδοῖ. 

δι. ται: τὸν αι τ τὰς; εσοῦρακ τὸ ᾿ς. 



εἰ λ[ανιί βιρα] ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Α. ' θ1 

ϑυρῶν μεμηνότι ἐοικὼς καὶ βοῶν" “οὐ δύναμαι κτεῖ- 

΄ψαι Γάιον Μάριον. ὅϑεν καὶ τοῖς ἄρχουσιν, ἅτε καὶ 

τέως ταῦτα σὺν ὄκνῳ κεχρικόσιν, ἐνέπιπτέ τι δαιμόνιον 

ὃς χαὶ μνήμη τῆς ἐκ παιδὸς ἐπιφημισϑείσης τῷ ἀνδρὶ 

δόμης ὑπατείας" παιδὶ γὰρ ὄντι φασὶν ἐς τὸν κόλπον 

οὔ νεοττοὺς ἑπτὰ καταρρυῆναι χαὶ τοὺς μάντεις 

εἶν, ὅτι ἑπτάκις ἐπὶ τῆς μεγίστης ἀρχῆς ἔσοιτο. ταῦτ᾽ 

οἱ τῆς Μιντούρνης ἄρχοντες ἐνθυμούμενοι χαὶ 

Γαλάτην ἔνϑουν κατὰ δαίμονα καὶ περιδεᾶ νομί- 

τες γεγονέναι. τὸν Μάριον αὐτίχα τῆς πόλεως ἐξ- 

ᾧ ζητουμένῳ τε ἐκ Σύλλα καὶ πρὸς ἱππέων δι- 
μένῳ. ὁδοὺς ἀτριβεῖς ἐπὶ ϑάλασσαν ἠλᾶτο καὶ καλύ- 

ἧς ἐπιτυχὼν ἀνεπαύετο. φυλλάδα ἐπιβαλόμενος τᾷ 

ἤματι. ψόφου δ᾽ αἰσϑόμενος ἐς τὴν φυλλάδα ὑπ- 

ἤὕφϑη καὶ μᾶλλον ἔτι αἰσϑόμενος ἐς σχάφος ἁλιέως 

ἐσβύτου παρορμοῦν. βιασάμενος τὸν πρεσβύτην, ἐσ- 

Ὁ χειμῶνος ὄντος χαὶ τὸ πεῖσμα κόψας καὶ τὸ 

πετάσας ἐπέτρεψε τῇ τύχῃ φέρειν. κατήχϑη δὲ 

τινα νῆσον, ὅϑεν νεὼς οἰκείων ἀνδρῶν παραπλεού- 

ς ἐπιτυχὼν ἐς Διβύην ἐπέρα. εἰργόμενος δὲ καὶ 

Διβύης ὡς πολέμιος ὑπὸ Σεξστιλίου ἡγουμένου. διεχεί- 

'αξεν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ. μικρὸν ὑπὲρ Διβύην ἄνω, ἐν 

οἷς Νομάδων ὅροις. καὶ αὐτῷ ϑαλασσεύοντι δεῦρο 

πύστιν ἐπέπλευσαν τῶν συγκατεγνωσμένων Κέϑη- 

τε χαὶ Γράνιος καὶ ᾿4λβινοουανὸς καὶ Μαιτώριος 

᾿ 8 τέως ου. Υ 8 μιτούρνης ΒῚ (Υ3), οὗ δὰ 8 212 
1 ὅποι ἱ 14 ἐπιβαλλόμενος Β 160 αἰσϑόμενος]) περιελαυ- 

μενος οἱ. ΚΟΙ] 22 σεξτίου γ6] σεξστίου Ἰ1Ὀτὶ, ΟΟΥΥ. ϑὅοιν. ὃχ 
Ἰαΐ. Μασ. ο. 40, ααδ6 οοπϊθούατα οοπῆττη αὔθ πυτητηΐβ Ηδατατηθοϊ 
ὈΒῚΞ, οἵ. ὙΥΘΕστηδπη, Εαϑὺϊ ρῥσγαθῦ. Ρ. 26 {τοῦ ἡγ. οἱ Μοπάα,, 
ἃ οἵ δὰ 8 112 26 ἀλβιανὸς Υ΄, ἀλβινιανὸς ΒῚ : 

Ὡ α 

εμπον, ὅπῃ δύναιτο, σώξεσϑαι. ὃ δὲ συγγιγνώσκων : 

ὅδ ΟΣ 

2τῦ 

210 

218 

219 

280 



ὅδα.6. 

281 

τὴν πατρίδα διανοούμενοι. στρατιὰν δ᾽ οὐκ ἔχοντες, 

282 

288 

284 

θ8 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [ϑιεῖία οἱ ῬΡογιροῖμιβ 608. 

καὶ ἕτεροι καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ Μαρίου" οἱ ἐς μὲν “1εμ- ᾿ 
ψάλαν τὸν Νομάδων δυνάστην ἀπὸ Ρώμης διέφυγον, 

ὑποψίᾳ δ᾽ ἐχδόσεως ἐκεῖϑεν ἀπέδρασαν. 

οὗ μὲν δή, καϑὰ καὶ Σύλλας ἐπεπράχει. βιάσασϑαι. 

π᾿ “οἱ πώς τ αὐτουλ Αι 

περιέβλεπον, εἴ τι συμβαίη" ἐν δὲ Ῥώμῃ Σύλλας μέν, ( 
ὅπλοις τὴν πόλιν ὅδε πρῶτος καταλαβών τὲ καὶ δυνη- 

ϑεὶς ἂν ἴσως ἤδη μοναρχεῖν, ἐπεὶ τοὺς ἐχϑροὺς ἠμύ. ̓ 

νατο,. τὴν βίαν ἑκὼν ἀπέϑετο καὶ τὸν στρατὸν ἐς 
Καπύην προπέμψας αὖϑις ἦρχεν ὡς ὕπατος" οἵ δὲ τῶν τ᾽ 
ἐξελαϑέντων στασιῶται. ὅσοι τῶν πλουσίων. καὶ ΜῈ 

ναιὰ πολλὰ πολυχρήματα, τοῦ δέους τῶν ὅπλων ἀνα. 

πνεύσαντες ἠρεϑίξζοντο ὑπὲρ καϑόδου τῶνδε τῶν ἀν- 

δρῶν καὶ οὐδὲν σπουδῆς ἢ δαπάνης ἐς τοῦτο ἀπϑλῤίαονι 

ἐπιβουλεύοντες χαὶ τοῖς τῶν ὑπάτων σώμασιν ὡς οὐκ ] 

ἐνὸν τῶνδε περιόντων ἐχξίνοις κατελϑεῖν. Σύλλᾳ μὲν ᾿ 

δὴ καὶ παυσαμένῳ τῆς ἀρχῆς στρατὸς ἦν, ὁ ἐψηφισμέ- ] 

νος ἐπὶ Μιϑριδάτην, ἐς σωτηρίαν αὐτοῦ φύλαξ Κόιν- 
τον δὲ Πομπήιον, τὸν ἕτερον ὕπατον, ὁ δῆμος οἰκτεί-, 

ρῶν τοῦ δέους ἐψηφίσατο ἄρχειν ᾿Ιταλίας καὶ ἑτέρου 9 
τοῦ περὶ αὐτὴν στρατοῦ, τότε ὄντος ὑπὸ Γναίῳ Πομ- 

πηίῳ. τοῦϑ᾽ ὁ Γναῖος πυϑόμενός τὲ καὶ δυσχεράναϊα ; 

ἥκοντα μὲν τὸν Κόιντον ἐς τὸ στρατόπεδον ἐσεδέξατο., β 

καὶ τῆς ἐπιούσης τι χρηματίζοντος ὑπεχώρησε μικρὸν. 
οἷα ἰδιώτης, μέχρι τὸν ὕπατον πολλοὶ καϑ' ὑπόκρισιν ἡ 

μώοώρμο 

ττσσλνθλρκωτασικολδεθων 

1 Μάριος οἱ. Μοπά. 1.8ᾳ. ἰεμμάλαν Β, ἱεμψάλαν οοὐοτῖ, 
οἵ. 8 868; ν. 46 ἔοσυτῃἹβ πουηῖηῖ8 ΒΟΙ88. δα δββ. Ὦ. 41, 41, 8ὃ ἱ 
11 ἐξελϑόντων ἱ 12 (ἀπὸ ἃυὺ (ἐκ) τοῦ δέους ταϑ αἱ Μοπά., 
564 οϑὺ ἱτοϊθαῦϊο βϑυτηοηβ ροθύδγττῃ, οἵ. ἀοούζθὶ ον Ρ. 20, ΒΟΒΟΘΜΙΝ 
Ῥ. 114 20 ἐψηφίσαντο ἱ 21 τοῦ] του οἱ. ΚΘΙ] 601]. 8 298. 

8.281 βαα. 46 6110 Οοἴανίδπο οἵ, Βυβοὶῦ (ν. δα 8106) Ρ. 428 βᾳ. 

Ἷ 



 Οὔνηπα οἱ Οεοἰαυΐις 605. ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. 69 
Ὄ: 88α. Ο. 
ἀκροάσεως περιστάντες ἔχτειναν. καὶ φυγῆς τῶν λοι- 386 

-πῶν γενομένης ὁ Γναῖος αὐτοῖς ὑπήντα, χαλεπαίνων 

ὡς ὑπάτου παρανόμως ἀνῃρημένου δυσχεράνας δ᾽ 

Ἡ ὅμως εὐθὺς ἦρχεν αὐτῶν. ἐξαγγελϑέντος δ᾽ ἐς τὴν 380 

πόλιν τοῦ Πομπηίου φόνου, αὐτίκα μὲν ὁ Σύλλας περι- 
Κὰ 

᾿ϑεὴς ἐφ᾽ ἑαυτῷ γόμνου τοὺς φίλους περιήγετο 

πανταχοῦ καὶ νυκτὸς ἀμφ᾽ αὑτὸν εἶχεν, οὐ πολὺ δ᾽ ὅ7α.Ο. 

ἐ ᾿ἐπιμείνας ἐς Καπύην ἐπὶ τὸν στρατὸν κἀκεῖϑεν ἐς τὴν 

ε ̓Ασίαν ἐρηλασέν. οὗ δὲ τῶν φυγάδων φίλοι Κίννᾳ, τῷ 281 

μετὰ Σύλλαν ὑπατεύοντι. ϑαρροῦντες τοὺς νεοπολίτας 

 ἠρέϑιξον ἐς τὸ ἐνθύμημα τοῦ Μαρίου. ταῖς φυλαῖς 
᾿ (πάσαις; Ὁ ἀξιοῦν ἐνομέχθῦνοι ἵνα μὴ τελευταῖοι ψηφι- 

ξόμενοι πάντων ὧσιν ἄκυροι. τοῦτο δὴ προοίμιον τῆς 

αὐτοῦ τε Μαρίου καὶ τῶν ἀμφὶ τὸν ἄνδρα καϑόδου. 

᾽ ἀνθισταμένων δὲ τῶν ἀρχαίων κατὰ κράτος, Κίννας μὲν 388 

τοῖς νεοπολίταις συνέπραττε, νομιξόμενος ἐπὶ τῷδε 

τριακόσια δωροδοχῆσαι τάλαντα. τοῖς δ᾽ ἀρχαίοις ὃ 

ἕτερος ᾧ ὕπατος Ὀχτάουιος. καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Κίνναν 3289 

᾿ προλαβόντες τὴν ἀγορὰν μετὰ κεκρυμμένων ξιφιδέων 

"ἐβόων ἐς τὰς φυλὰς πάσας ἀναμιγῆναι" τὸ δὲ καϑαρώ- 

τερον πλῆϑος ἐς τὸν Ὀχτάουιον ἐχώρει. καὶ οἵδε μετὰ 

Ππ οἱδίων. ἔτι δ᾽ αὐτῷ κατὰ τὴν οἰκίαν τὸ μέλλον περι- 3290 

 ορωμένῳ ἐξαγμέλλετας τοὺς πλέονας δημάρχους κωλύειν 

: 1 ᾳ. λοιπῶν] αἰτίων οἱ. Μοπά., ποι τϑοῦθ, ΟΡΊ ΠΟΥ 2 χαλε- 
᾿ παίνειν ἐδ ἐαρλαθρ ψόβος το] ἴτω. Ἔχβρθοίαραὐ Μοπά. (οἴ. Τών. 
 ρρύ. τι, Ὑ8]]. 2, 30, 1. 81. Μᾶχ. 9. 1 ἀθ βθαϊῦ. γη]]. Βότη. 2) 
8 δυΐ δυσχερανάντων βου Θπά στ ἀαὐ δυσχεράνας ὑγαπϑιξῖνθ ἴη- 

: ἐθ]θροπάστα 6886 οἱ. Κ6Ι] 4 ἦρχον ἱ (αὖν ἦρχεν οἱ. ὅοιν., 
Ι Ἐοῦθιο) ἦρξεν Μοπᾶ., 56 ἀθ6 ᾿τπυρΐ. οἵ. Ηα]βοῖ, ΑΌΒ. ἀ. ἜΝ 
“668. ἃ ὙΝ188. ΧΙΠ πα Ϊ (1891) Ρ. 48: τη] τὴ αὖϑις Ῥτῖὸ εὐθὺς 
88. ἐπὶ τὴν ἀσίαν ἱ 12 πάσαις. ᾿χυοὰ ἱ ἴᾶτη Μοπα. ἀθβιἀθγαν, 
 Δααια!, οἵ. 8 289. 242). ἀξιοῦντες ἱ 18 (ἦν) τῆς οἱ. Μοπᾶ., 
ἰπυΐ,, εἴ. ΤΥ 8 98 14 τε Μαρίου] Μαρίου τε 
γε 
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τὰ γιγνόμενα, ϑόρυβον δὲ τῶν νεοπολιτῶν εἶναι καὶ 1 
ἀπογύμνωσιν ἤδη τῶν ξιφιδίων περὶ δδὸν ἐς τοὺς ἀντι- Ὁ 

λέγοντας δημάρχους ἀναπηδώντων ἐπὶ τὰ ἔμβολα. ὧν 
Ὀχτάουιος πυϑόμενος κατέβαινε διὰ τῆς ἹἹερᾶς ὁδοῦ 

μετὰ πυκνοῦ πάνυ πλήϑους καὶ οἷα χειμάρρους ἐς τὴν 

ἀγορὰν ἐμπεσὼν ὥσατο μὲν διὰ μέσων τῶν συνεστώ- 
τῶν καὶ διέστησεν αὐτούς" ὡς δὲ κατέπληξεν. ἐς τὸ 

τῶν 4΄οσχούρων ἱερὺν παρῆλϑε, τὸν Κίνναν ἐκτρεπό- 

μδνος. ὅσον δ᾽ αὐτῷ συνῆσαν. χωρὶς ἐπαγγέλματος 
ἐμπεσόντες τοῖς νεοπολίταις ἔκτεινάν τὲ πολλοὺς καὶ 

ἑτέρους φεύγοντας ἐπὶ τὰς πύλας ἐδίωκον. Κίννας δὲ 

ϑαρρήσας μὲν τῷ πλήϑει τῶν νεοπολιτῶν καὶ βιάσε- 

σϑαι προσδοχήσας, παρὰ δόξαν δ᾽ ὁρῶν τὸ τόλμημα 
τῶν ὀλιγωτέρων ἐπιχρατοῦν. ἀνὰ τὴν πόλιν ἔϑει τοὺς 

ϑεράποντας ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ δυγκαλῶν. οὐδενὸς δ᾽ αὐτῷ 
προσιόντος ἐξέδραμεν ἐς τὰς ἀγχοῦ πόλεις τὰς οὐ πρὸ 

πολλοῦ πολίτιδας Ρωμαίων γενομένας, Τίβυρτόν τὲ 

καὶ Πραινεστὸν καὶ ὅσαι μέχρι Νώλης, ἐρεϑίξζων ἅπαν- 

τας ἐς ἀπόστασιν καὶ χρήματα ἐς τὸν πόλεμον συλ- 
λέγων. ταῦτα δ᾽ ἐργαζομένῳ τε καὶ ἐπινοοῦντι τῷ Κίννᾳ 
προδέφυγον ἀπὸ τῆς βουλῆς οἱ τὰ αὐτὰ ἐφρόνουν, 

Ὁ 

το ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [ὔννα ἤονια βιφίεῦ 

» μἰναπομωνυναρερνομ κε φειδος (- «ιορβ βρέ χὸροὴς ἐς ἐυχρυνοαξρ λφδερά αν 

ᾧο. ...υ... ΕΟ πο δπυσωναν 

»»ἄρο δαν "2. 

ἈΞ λὠνλρονυκωδ, κωρκυδοιι ον: 
᾿ 

“-«-- 

ΉΡ.ΨΆΝ 

Γάιός τε Μιλώνιος καὶ Κόιντος Σερτώριος καὶ Γάιος Ι 

Μάριος ἕτερος. ἡ μὲν δὴ βουλὴ τὸν Κίνναν, ὡς ἐν 

2 περὶ ὁδὸν] Πδρϑιὺ Μοπᾷ., περισταδὸν οἱ. ΚΘΟΙ], περὶ 
ἀγορὰν 650 8 86. ἐντρεπόμενος Ὀᾶ, ἀνατρ. ἃ 12 5αᾳ. βιάσα- 
σϑαιὶ 18 παραδόξως 18 πραινετὸν Β. ΒΘ ρα 8, 8110] οὐΐϑτη 
8.111 οοἄϊοθβ σαι (ἄλλαι οἱ. Μοπᾶ., τηϊΐπηθ πΘΟΘΒΒΘΤΙΟ 
22 Μοϊοηῖνς ( 

22. 5α. ἕαιῦύ Μ. Μαγίὰβ ταύ ἀϊϑητιβ 8566. Πυτσδηη ΠΡ Ρ. 899. 
θα. 4 



“Οἴπηα Οαριαὴι μοὶ ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. μὰ ἢ 

᾿χινδύνῳ τὲ τὴν πόλιν καταλιπόντα ὕπατον καὶ δούλοις 
ἐλευϑερίαν κηρύξαντα. ἐψηφίσατο μήτε ὕπατον μήτε 

᾿ πολίτην ἔτι εἶναι καὶ Μεύκιον Μερόλαν ἐχειροτόνησαν 

ἀντ᾽ αὐτοῦ. τὸν ἱερέα τοῦ “1ιός. λέγεται δ᾽ οὗτος ὃ 

᾿φἱερεὺς φλαμέντας καὶ πιλοφορεῖ μόνος αἰεί, τῶν ἄλλων 

ἱερέων ἐν μόναις πιλοφορούντων ταῖς ἱερουργίαις. 

Κίννας! δ᾽ ἐς Καπύην το ρυύννυῦι ἐνϑα Ρωμαίων στρατὸς 

Ϊ ᾿ 

Ἰ 

. ἄλλος ἦν. τούς τὲ ἄρχοντας αὐτοῦ χαὶ ὅσοι ἀπὸ τῆς 

βουλῆς ἐπεδήμουν. ἐθεράπευε καὶ παρελϑὼν ὡς ὕπατος 

1ὸ ἐς μέσους τάς τὲ ῥάβδους καϑεῖλεν οἷα ἰδιώτης καὶ 

᾿δαχρύσας ἔφη" “παρὰ μὲν ὑμῶν. ὦ πολῖται. τὴν ἀρχὴν 

τήνδε ἔλαβον" ὁ γὰρ δῆμος ἐχειροτόνησεν" ἡ βουλὴ δ᾽ 

᾿ ἀφείλετό ἊΣ χωρὶς ὑμῶν. καὶ τάδε παϑὼν ἐν οἰκείους 

᾿ χακοῖς ὑπὲρ ὑμῶν ὅμως ἀγανακτῶ" τί γὰρ ἔτι τὰς φυ- 

ι5 λὰς ἐν ταῖς χειροτονίαις ϑεραπεύομεν. τί δὲ ὑμῶν δεό- 

 μεϑα, ποῦ δὲ ἔσεσϑε τῶν ἐχκλησιῶν ἢ ᾿ἀωλοῥάότο: ἢ 

“τῶν ὑπατειῶν ἔτι κύριοι. εἰ μὴ "ῬΝΩ μέν, ἃ δί. 

ἰδ δοτε, ἀφαιρήσεσθε δ΄. ὅταν αὐτοὶ δοχιμάδσητε.᾽" ταῦτ᾽ 

εἰπὼν ἐς ἐρέϑισμα καὶ πολλὰ περὶ αὑτοῦ χατοικτισά- 

Ὁ μένος τήν τὲ ἐσϑῆτα χατέρρηξε καὶ ἀπὸ τοῦ βήματος 

᾿χαταϑορὼν ἔρριψεν αὑτὸν ἐς μέσους καὶ ἔκειτο ἐπὶ 

᾿ πλεῖστον, ξως ἐπικλασϑέντες ἀνέστησάν τε αὐτὺν καὶ 

π αὖϑις ἐπὶ τοῦ ϑοόνου τάς τε ῥάβδους ἀν- 

ἃ 1 καταλιπόντα ζὔνταν ὕπατον οἱ. Μοπᾶ., 564. οἵ, 8 828. 449. 
 ἸΡεῖ. ς. 88 (ἰδιώτης), Ηδππ. ὁ. 8 (ἔτι παῖς). Εδίδτη ἀρυᾶ ΤῊΝ 
ἤγα ἰοίίομβ ἀρβίαθσαΐασ, αὖ δᾷαϊ ποὺ Ἰοθαῦ, οὗ 18 212. Π 
8 464. δ07, ΤθοΣ. ο. 94 (ἄριστος) οἴο.. ν. οὐΐδτη 1 8. 141, Π 
ΒΘ 191 οἱ δὰ 1 8 183. 850, Π 8 29: Ροββὶβ (καίπερ) ὕπατον 
οὶ μερόλλαν Ὁ (Β ἔογο οοπβὲ) ὅ φλαμέντας) φλᾶμεν διᾶλις 
᾿ς οἷ. ΒΚ. 1 8ᾳ. ἄλλος στρατὸς γ 10 ἐς μέσον Ὁ 
18 ἀφαιρεϑήσεσϑε ἱ 19 αὐτοῦ ΒΙ1, αὑτοῦ. αὖ νΙαοίυτ. Υ 
ΣΙ ἐνίαβηδμς Β, ἑαυτὸν Υ͂, αὐτὸν. αὐ νἱἀοίατ, Ϊ 28 τε ροβὺ τάς 
ΠΟΤ 
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ΤΩ ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [ϑρινὰ εἴ Μανίμα, ̓ 

ἔσχον καὶ ϑαρρεῖν οἷα ὕπατον ἐκέλευον καὶ σφᾶς ἄγειν. 
ἐφ᾽ ὅ τι χρήξοι. τῆς δ᾽ ἀφορμῆς εὐθὺς οἱ ἄρχοντες 

αὐτῶν ἐπέβαινον καὶ ὥμνυον τῷ Κίννᾳ τὸν ὅρκον τὸν 

τορε  αλδῶω " 

πον Υρυτο 

στρατιωτικόν. καὶ τοὺς ὑφ᾽ αὑτὸν ἕκαστος ἐξώρχου. 

ὃ δ΄, ἐπεί οἱ ταῦτα εἶχεν ἀσφαλῶς, ἐπὶ τὰς συμμαχίδας. 

πόλεις διέϑει καὶ ἠρέϑιζε κἀκείνους, ὡς διὰ τούσδε, 
μάλιστα τὴν συμφορὰν αὑτῷ γενομένην" οἱ δὲ χρή- 

ματά τε αὐτῷ καὶ στρατιὰν συνετέλουν" καὶ πολλοὶ καὶ 
- 3 4 ΙΑ -- [μ Ἅ 3 ᾿ Ρ - ᾿ 

τῶν ἕν Ρώμῃ δυνατῶν ἕτεροι πρὸς αὐτὸν ἀφικνοῦντο, ἡ 

οἷς ἀπήρεσκεν ἡ τῆς πολιτείας εὐστάϑεια. 

καὶ Κίννας μὲν ἀμφὶ ταῦτ᾽ ἐγίγνετο, Ὀκχτάουιος δὲ. οτρρῳς δδοινκον 

«Φ» 

καὶ Μερόλας οἱ ὕπατοι τὸ μὲν ἄστυ τάφροις καὶ τει 

χῶν ἐπισχευαῖς ὠχύρουν καὶ μηχανήματα ἐφίστανον, 

ἐπὶ δὲ σερατίῶν ἔς τὲ τὰς ἑτέρας πόλεις τὰς ἔτι σφῶν 

κατηκόους χαὶ ἐς τὴν ἀγχοῦ Γαλατίαν περιέπεμπον 

Τναῖόν τὲ Πομπήιον. ἀνθύπατον ὄντα καὶ στρατευ- ὁ 
᾿ 

μάτων περὶ τὸν ᾿Ιόνιον ἡγούμενον. ἐκάλουν κατὰ σπου- ] 

δὴν ἐπικουρεῖν τῇ πατρίδι. ὃ δ᾽ ἦλϑε χαὶ πρὸς ταῖς ἢ 0 Ἰ) 0 ῆ 9 ὃ 
Κολλίναις πύλαις ἐστρατοπέδευσε" καὶ ὃ Κίννας ἐπελ- 

ϑὼν αὐτῷ παρθεσεσοτοκύθμν, Γάιος δὲ ἹΜόριος τού- 3 
τῶν πυϑόμενος ἐς Τυρρηνίαν χατέπλευσεν ἅμα τοῖς ᾿ 

συνεξελαϑεῖσι καὶ ϑεράπουσιν αὐτῶν ἐπελθοῦσιν ἀπὸ ὁ 
Ῥώμης, ἐς πεντακοσίους μάλιστά που γεγονόσι. ῥυπῶν ᾿ 

1 οἷα ὕπατον δηΐθ νβ] ροβὺ σφῶς ἰγαπϑροηὶ τη τ] Μοεπα. 
8 αὐτῶν οτη. ἱ 1 αὐτῷ ΟἹ, οοὐγ. Μαπά. 8 καὶ στρατιὰν 
οτη. ἰ 9 ἕτεροι, αποᾶ Μοπά, γιαθύυν βιβρθούαν 586, ὩῸΠ νοῦ 
[ 18 λατίαν 1654. στρατευμάτων ΟἹ, 8.288 οχϑίδυστρατοῦ; 
πὸ στρατεύματος ΘΟΠΙΟΙΔΒ, οἵ. 1Π 8 822 τῷ ἰδίῳ στρατῷ, ὃ 824 
τῶν προτέρων ἀν Ων 17 ἐχάλουν] ἐχέλευον οἱ. Μοπά., 5βοᾶ ! 
οἵ. Ζομδνυ. 9, 10, 18 πρὸς] περὶ 1 20 παρεστρατοπέδευσεν! ς ' 
τα τ] Μοια., ᾿ Ἰ. [οτῖ. γϑοῦθ 

38 ἐς πενταποσίους μάλιστά ποῦ γεγ.] τα }}16 βθουπάσχη ΡΙαΐ. 
Μαυ. ὁ. 41, αὖαἱ ἰδηθη δα α1ὺ Νυχηϊᾶδβ (οὗ. αταπ. Τλοίη. δᾶ. 
ΕἸΘΙΙΒΟἢ ῥ. 16) 

Ὶ 



ἘΜΦΥΎΥΛΙΩΝ Α. 9 

δ᾽ ἔτι χαὶ κόμης ἔμπλεως ἐπήει τὰς πόλεις. οἰχτρὸς 

ὀφϑῆναι" μάχας τὲ καὶ νὐλ δώρων αὑτοῦ Κιμβρικὰ καὶ 

ἕξ ὑπατείας ὑπερεπαίρων καὶ περὶ τῆς χειρυποννας 

᾿ σφύδρα αὐτοῖς ἐπιϑυμοῦσιν ἐπαγγελλόμενός τε καὶ πι- 

νστὸς εἶναι δοκῶν. συνήγαγε Τυρρηνῶν ἑξακισχιλίους 

᾿ καὶ ἐς Κίνναν διῆλθεν ἀσμένως αὐτὸν ἐπὶ κοινωνίᾳ τῶν 

᾿ παρόντων δεχόμενον. ὡς δὲ ἀνεμίχϑησαν, ἐστρατοπέ- 

ον ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Τιβέριος ἐς τρία διαιρε- 

ϑέντες. Κίννας μὲν καὶ Κάρβων σὺν αὐτῷ τῆς πόλεως 

ἀντικρύ, Σερτώριος δὲ ὑπὲρ τὴν πόλιν ἄνω καὶ Μάριος 
πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ. ξευγνύντες οἵδε τὸν ποταμὸν καὶ 

γεφυροῦντες, ἵνα τὴν πόλιν ἀφέλοιντο τὴν σιταγω- 
᾿γίαν. Μάριος δὲ καὶ Ὄστια εἷλε καὶ διήρπαξε., καὶ 

᾿ ἔίννας ἐπιπέμψας ᾿Δρίμινον χατέλαβε. τοῦ μή τινα 

᾿ στρατιὰν ἐς τὴν πόλιν ἐπελϑεῖν ἐκ τῆς ὑπηκόου Γαλα- 

τίας. οἱ δὲ ὕπατοι δεδιότες καὶ στρατιᾶς ἄλλης δεόμε- 

νοι Σύλλαν μὲν οὐκ εἶχον καλεῖν ἐς τὴν ᾿4σίαν ἤδη 

πεπεραχότα. Καικχίλιον δὲ Μέτελλον, τὰ λείψανα τοῦ 

συμμαχικοῦ πολέμου πρὸς Σαυνίτας διατιϑέμενον. ἐκέ- 

" λευον ὅπῃ δύναιτο εὐπρεπῶς διαλυσάμενον ἐπικουρεῖν 

τῇ πατρίδι πολιορκουμένῃ. οὐ συμβαίνοντος δὲ Σαυ- 

1 οἰχτρῶς, ΒΌΡΓΑΒΟΙ. ος ἃ τῇ. 1, Ψ 2 αὐτοῦ Βι1 (Ὁ) 
ὕβα. ἐπὶ κοινωνίᾳ τῶν παρόντων] ἐπὶ κοινωνίᾳ πραγμάτων ῬΙαΐ. 
ΠΒΟΙΟΙ. ο. ὅ 8 τοῦ Τιβέριος ἀθ]ΘΥῚ τηᾶνα]ὺ ἽἼΠΟΘΒ6ἢ. Ὁ. 82 

5 οὐ 8 400 Ὄστια ΟἹ, Ὥστια 5ογῖδὶ ᾿Ἰυ581ὺ Ποβϑαα Ὁ. 1. ἢ. ΧΤΥ͂ Ρ. 4 
δάῃ. 8, Ῥγο Δ ὈΙΠἴΟΥ, τῇ, Βοίΐββ. δᾶ (885. Ὁ. 90. 55 διήρπασε 
τ Ϊαϊθ Μρμά., ἱπαύ., οἵ. ρῥτδοΐ. 14 ᾿Αρίμηνον, αὖ βοϑρρίυβ, ΟἹ, 

᾿ αποα ἀοθίοπαορθαὺ Βαϊζίπεοι-  ορδὺ, 98 ἘγΌ. ἔ. 9]. ῬΏΠΟΙ]. 189 (4889) 
Ῥ. 1465α., ροΙρθιᾶση. γαΐ. 141 ἴῃ Ηβδηηΐθ. ὁ. 12, ἴΐθτη Ὁ Βῖς 
ΠΠΠ1Ὸ νουϑτη ἔουτηϑπ βουυδυθσιηῦ 16 ἐς οτη. 1 19 διατιϑέ- 
μενον πρὸς Σαυνίτας Υ 

ς΄ 7866. ἀθ το οὗ ΒΙΟΘΒύοΥ (νυν. δὰ 8 351) ΡῬ. 305αᾳ. οοπίτῳ οτάϑῃ, 
 ορορτ. 1 1 Ρ. 348 άπ. 80 21 οὐ συμβαίνοντος οἴο.] οὗ Ο888. 
Ὁ. ἔν. 109, Ἰ θᾶ. Βοίδδ. (υο]. 1 Ρ. 846) οὐ ὅτϑη. Τοῖη. ϑά. ΕἸ θυ Β0}8 
| ἼὮΡ. 30 56. 
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τὰ ΒΜΦΎΛΙΩΝ ἃ.  [ὈΟύνννα οἱ Μανμιβ ὦ 

νίταις ἐς ἃ ἤτουν τοῦ Μετέλλου, ὁ Μάριος αἰσϑόμενος 
συνέϑετο τοῖς Σαυνίταις ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤτουν παρὰ 

τοῦ Μετέλλου. ὧδε μὲν δὴ καὶ Σαυνῖται Μαρίῳ συν- 

ἐμάχουν: Κλαύδιον δὲ ΄ἥππιον χιλίαρχον, τειχοφυλα- 
χκοῦντα τῆς Ῥώμης τὸν λόφον τὸν καλούμενον ᾿Ιάνου- 

χλον, εὖ ποτὲ παϑόντα ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, τῆς εὐεργεσίας 

ἀναμνήσας ὃ Μάριος ἐς τὴν πόλιν ἐσῆλϑεν, ὑπανοιχϑεί 

σης αὐτῷ πύλης περὶ ἕω, καὶ τὸν Κίνναν ἐσεδέξατο. 
ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν αὐτίκα ἐξεώσϑησαν Ὀχταουίου καὶ 
Πομπηίου σφίσιν ἐπιδραμόντων᾽ κεραυνῶν δὲ πολλῶν Ἵ 

ἐς τὸ τοῦ Πομπηίου στρατόπεδον καταρραγέντων ἄλλοι 
τὲ τῶν ἐπιφανῶν καὶ ὃ Πομπήιος ἀπώλετο. ] 

Μάριος δ᾽ ἐπεὶ τῆς ἀγορᾶς τῆς ἔκ τε ϑαλάσσης καὶ 6. 

ἄνωϑεν ἀπὺ τοῦ ποταμοῦ φερομένης κατέσχεν, ἐπὶ τὰς ὦ 
ἀγχοῦ τῆς Ρώμης πόλεις διετρόχαξεν, ἔνϑα σῖτος ἦνῳ 

τοῖς Ῥωμαίοις προσεσωρευμένος. ἄφνω δὲ τοῖς φρου- ] 

ροῦσιν αὐτὸν ἐπιπίπτων εἷλε μὲν Ἄντιον καὶ ᾿Δρικίαν 
καὶ Δανούβιον καὶ ἄλλας πόλεις, ἔστιν ἃ καὶ προδιδόν- ] 

τῶν τινῶν. ὡς δὲ καὶ τῆς κατὰ γῆν ἐκράτησεν ἀγο- 

ρᾶς, εὐθαρσῶς ἐβάδιξεν ἐπὶ τὴν Ῥώμην αὐτίκα διὰ 3) 

τῆς ὁδοῦ τῆς καλουμένης ᾿Δππίας. πρίν τινα αὐτοῖς 
ἀγορὰν ἄλλην ἑτέρωϑεν ἀχϑῆναι. τοῦ δ᾽ ἄστεος ἑκατὸν ] 

σταδίους αὐτός τὲ χαὶ Κίννας καὶ οἱ στρατηγοῦντες 
αὐτοῖς Κάρβων τε καὶ Σερτώριος ἀποσχόντες ἐστρατο- , 

6 ὑπ᾽ αὐτοῦ 8 πηαάχο Οἰμηαηι ἐμέγοάμεῖς Ο. ἀπᾶθ 
ἐπεισεδέξατο οἱ. ϑομνν.; ρούαϊῦ οὐΐδιη ἐσεδέξατο (ἅμα 11 αὐτὸν] 
αὐτὰς Θχϑρθοοίαν! Μομά. 18 λανούβιον ΟἹ, Μανούουιον β80τ. 
ΒΚ. οὐ Μεπα. ἔστιν ἃς οἱ. ΒΚ. 20 αὐτίκα] τέογιηιν Ὁ, 1. 6... 
αὖϑις, αποᾶ φῥτοθανὺ Μοπά. Αὐ πὰ ἀρίθπαϊαν νου ]8 πρὶν --- 
ἀχϑῆναι 28 συστρατηγοῦντες οἱ. Μοπᾷᾶ., ἱπαΐ. 

1 ἐς τὴν πόλιν 1. 6. ἐς τὸ ᾿Ιάνουκλον, οἵ. ΒΙΟΒέρΙ (ν. δᾶ 
ἃ 267) ν. 20 1084. ἀθ τὸ οἵ. ΚΙΘΌΒ (γ. δὰ 8 268) Ῥ. 14 β8αα. 



᾿ἀμίο Ἐονια] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. τὸ 

πέδευσαν. Ὀχταουίου καὶ Κράσσου καὶ Μετέλλου περὶ 

τὸ ὅρος τὸ ᾿Δλβανὸν αὐτοῖς ἀντικαϑημένων καὶ τὸ 

μέλλον ἔσεσϑαι περιβλεπομένων, ἀρετῇ μὲν ἔτι καὶ 

πλήϑει νομιξομένων εἶναι κρειττόνων, ὀχνούντων δ᾽ 

87α.6. 

᾿ ἡμὰς ὅλης ὀξέως κινδυνεῦσαι τῆς πατρίδος διὰ μάχης 

μιᾶς. ὡς δὲ περιπέμψας ὃ Κίννας περὶ τὸ ἄστυ κήρυ- 

᾿ χὰς ἐδίδου τοῖς ἐς αὐτὸν αὐτομολοῦσι ϑεράπουσιν ἐλευ- 

 ϑϑερίαν, κατὰ πλῆθυμ εὐεβαι μούσονε αὐτίκα" καὶ ἡ βουλὴ 

ταραττομένη καὶ πολλὰ καὶ δεινά, εἰ βραδύνειεν ἡ σιτο- 

ιο, δεία, παρὰ τοῦ δήμου προσδοκῶσα μετέπιπτε τῇ γνώμῃ 

χαὶ πρέσβεις περὶ διαλύσεων ἐς τὸν Κίνναν ἔπεμπον. 

ὃ δὲ αὐτοὺς ἤρετο, πότερον ὡς πρὸς ὕπατον ἔλϑοιεν 

ἢ πρὸς ἰδιώτην. ἀπορησάντων δ᾽ ἐχείνων καὶ ἐς τὸ 

ἄστυ ἐπανελθόντων. πολλοὶ καὶ τῶν ἀμλδενα κὸν 

ὁ κατὰ πλῆϑος πρὸς τὸν Κίνναν ἐξεπήδων, οἱ μὲν περὶ 

τῷ λιμῷ ὠρμαληνν οἱ δὲ πρὸ πολλοῦ τὰ ἐκείνων αἱρού- 

ἱδνοι καὶ τὴν δοπὴν τῶν γιγνομένων περιμένοντες. 

ἢ Κίννας δ᾽ ἤδη καταφρονητικῶς τῷ τείχει ἐπλησίαξε 

χαὶ ἀποσχὼν ὅσον βέλους δρμὴν ἐστρατοπέδευεν. ἀπο- 

θούντων ἔτι χαὶ δεδιότων καὶ ὀκνούντων ἐπιχειρεῖν 

αὐτῷ τῶν ἀμφὶ τὸν Ὀχτάουιον διὰ τὰς αὐτομολίας τε 

 χαὶ διαπρεσβεύσεις. ἡ δὲ βουλὴ πάνυ μὲν ἀποροῦσα 
χαὶ δεινὸν ἡγουμένη Λεύκιον Μερύμαν, τὸν ἱερέα τοῦ 

Ζιός. ὑπατεύοντα ἀντὶ τοῦ Κίννα χαὶ οὐδὲν ἐς τὴν 

Ὁ ἐρχὴν ἁμαρτόντα ἀφελέσϑαι. ἄκουσα δ᾽ ὅμως ὑπὸ τῶν 

π΄ ---. 
“4 νομιξόντων οἱ. Μοπ. Τ' αὑτὸν τιδ]υϊ ἰάθη! 11 περὶ] 
ὑπὲρ 12 ἤρετο πότερον ὡς Μύβργ., πότερον, ἤρετο, ὡς ὀὐλυμ 
πρότερον ἤρετο ὡς ΟἹ; πρότερον ἤρετο (εἶδ ὡς Ἡ. ϑέθρῃ., 
1ζὰ νουυϊῦ Ὁ 10 5Βα ἡρημένοι οὗ περιμείναντες οἱ. Μοπᾶ., ποῃ 
τϑοίθ, οἵ. φτϑοῖ. 32 περιπρεσβεύσεις ἷ 24 5. οὐδὲν ἁμαρ- 
τόντα τὴν ἀρχὴν ἀφελέσϑαι οἱ. ΜαΒβρτ., τὔθηα νοτυϊὺ Ο: δὲ ἐγαάῖία 
διιηῦ ΘχΧ ΑΡρΡΊδηΙ ἀϑὰ ἀἸοθηαὶ 2 ὑπὸ] ἐπὶ 
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8 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. [Ποηναο ἀρῶ νου 

συμφορῶν αὖϑις ἐς τὸν Κίνναν τοὺς πρέσβεις ἔπεμ- 

πὲν ὡς πρὸς ὕπατον. οὐδέν τε χρηστὸν ἔτι προσδοκῶν- 

τὲς τοῦτο μόνον ἤτουν, ἐπομόσαι σφίσι τὸν Κίνναν 

φόνον οὐκ ἐργάσεσϑαι. ὃ δὲ ὀμόσαι μὲν οὐκ ἠξίωσεν, 
ὑπέσχετο δὲ καὶ ὧδε ἑκὼν οὐδενὶ σφαγῆς αἴτιος ἔσε-. 

σϑαι. Ὀκτάουιον δ᾽ ἤδη περιοδεύσαντα καὶ κατ᾽ ἄλλας. 
πύλας ἐς τὴν πόλιν ἐσελθόντα ἐκέλευεν ἐχστῆναι τοῦ 

μέσου, μή τι καὶ ἄχοντος αὑτοῦ πάϑοι. ὃ μὲν δὴ 
ταῦτ᾽ ἐπὶ βήματος ὑψηλοῦ, καϑάπερ ὕπατος, τοῖς πρέ- 

σβεσιν ἄνωϑεν ἀπεχρίνατο᾽ Μάριος δ᾽ αὐτῷ παρεστὼς τὸ 
παρὰ τὸν ϑρόνον ἡσύχαξε μέν, ἐδήλου δὲ τῇ δριμύ- 

τητι τοῦ προσώπου, πόσον ἐργάσεται φόνον. δεξαμένης 

δὲ ταῦτα τῆς βουλῆς καὶ καλούσης ἐσελϑεῖν Κίνναν 

τε καὶ Μάριον (ἤσϑοντο γὰρ δὴ Μαρίου μὲν εἶναι 
τὰ ἔργα τάδε πάντα, Κίνναν δ᾽ αὐτοῖς ἐπιγράφεσϑαι), π᾿ 

σὺν εἰρωνείᾳ σφόδρα ὁ Μάριος ἐπιμειδιῶν εἶπεν οὐκ 
εἶναι φυγάσιν εἰσόδους. καὶ εὐθὺς οἱ δήμαρχοι τὴν 

φυγὴν αὐτῷ τε χαὶ ὅσοι ἄλλοι κατὰ Σύλλαν ὕπατον ἡ 

ἐξελήλαντο. ἐψηφίσαντο λελύσϑαι. ; 
οὗ μὲν δὴ δεχομένων αὐτοὺς σὺν δέει πάντων ἐσ- ἢ 

ἤἥεσαν ἐς τὴν πόλιν, καὶ τὰ τῶν ἀντιπρᾶξαι σφίσι δο- 

κούντων ἀκωλύτως πάντα διηρπάξετο᾽ Ὀχταουίῳ δὲ 
Κίννας μὲν καὶ Μάριος ὅρκους ἐπεπόμφεσαν, καὶ ϑύται ἢ 

καὶ μάντεις οὐδὲν πείσεσθαι προύλεγον, οἱ δὲ φίλοι ὦ 
φυγεῖν παρήνουν. ὃ δ᾽ εἰπὼν οὔποτε προλείψευιν τὴν 5! 
πόλιν ὕπατος ὧν ἐς τὸ Ιάνουκλον. ἐκστὰς τοῦ μέσου, ἢ 

1 τοὺς 46]. Ναυοκ οὐ Μϑμῃά., αὖ ᾿μύθι]θρο τοὺς αὐτοὺς 
πρέσβεις, οἵ. 8 816 4 ἐργάσεσϑαι Β. ἐργάσασϑαι ΥἹ "Ὶ 
8 αὐτοῦ ΟἹ, οοὐτ. Μαοπά. ῶὅ φυγὴν δὉ 26 ἐς τὸν 
᾿Ιάν. ἃ; 46 ἔογγηδ ποχηΐηϊβ ν. Φογάδῃ, ΤΌΡΟΡΥ. 1, 1 ρ. 191. 
δαπᾷ τὸ 



κ᾿ τη μἢ 

Ἶ 
ϑιμανιὶ οαθ8ι) ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Α. ψάγ 
᾿ 

διῆλϑε μετὰ τῶν ἐπιφανεστάτων καί τινος ἔτι καὶ στρα- 
τοῦ ἐπί τε τοῦ ϑοόνου προυχάϑητο. τὴν τῆς ἀρχῆς 

ἐσθῆτα ἐπικείμενος. δάβδων καὶ πελέκεων ὡς ὑπάτῳ 

περιχειμένων. ἐπυϑέοντος δ᾽ αὐτῷ μετά τινων ἱππέων 

Κηνσωρίνου χαὶ πάλιν τῶν φίλων αὐτὸν καὶ τῆς 

παρεστώσης στρατιᾶς φυγεῖν παρακαλούντων καὶ τὸν 

ἵππον αὐτῷ προσαγαγόντων, οὐκ ἀνασχόμενος οὐδὲ 

ὑπαναστῆναι τὴν σφαγὴν περιέμενεν. ὁ δὲ Κηνσωρῖνος 

αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἐκτεμὼν ἐχόμισεν ἐς Κίνναν. καὶ 

ὑπάτου. μετὰ δ᾽ αὐτὸν καὶ τῶν ἄλλων ἀναιρουμένων 

ἐχρήμναντο αἱ κεφαλαί, καὶ οὐ διέλιπεν ἔτι καὶ τόδε 
τὸ μύσος. ἀρξάμενόν τε ἀπὸ Ὀχταουίου καὶ ἐς τοὺς 

ἔπειτα ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἀναιρουμένους περιιόν. ξητη- 

ταὶ δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς αὐτίκα ἐξέϑεον τούς τε ἀπὸ 

τῆς βουλῆς καὶ τῶν καλουμένων ἱππέων. καὶ τῶν μὲν 

ἱππέων ἀναιρουμένων λόγος οὐδεὶς ἔτι μετὰ τὴν ἀναί- 

ρεσιν ἐγίγνετο. αἱ δὲ τῶν βουλευτῶν κεφαλαὶ πᾶσαι 

᾿προυτίϑεντο πρὸ τῶν ἐμβόλων. αἰδώς τε ϑεῶν ἢ νέ- 

ομὲσις ἀνδρῶν ἢ φϑόνου φόβος οὐδεὶς ἔτι τοῖς γιγνο- 

μένοις ἐπῆν, ἀλλὰ ἐς ἔργα ἀνήμερα καὶ ἐπὶ τοῖς ἔργοις 

ἐς ὄψεις ἐτρέποντο ἀϑεμίστους. χτιννύντες τε ἀνηλεῶς 

ο΄ ΤΥ προσαγόντων οὕτῃ 1 801. Μοπά. 9 ἀποτεμὼν ἱ. αὐοὰ 
ὙΘΟΙ͂ΡΙ νο]υῦ ΟΟΌ. Ρ. 212, βθᾶ οἵ 8 480, Ιθογυ. ο. 94 οχίσγ.. ν. 
οὐϊδτη δα 8 6ὅ 11 ὑπάτου {γενομένου οἱ. Μοηᾷ., 564 οἵ 
δὰ 8296 12 διέλειπεν οἱ. Μοπᾶ., τ. ρτᾶϑ. 18 τε] δὴ εἰ. 
ΟΜρομα,, ὈΘη6 1ὅ ἐχϑροὺς ντάθύυγν Βυβροούστη: ἀποϑανουμένους 
ΨΕ] βῖτη οἱ. Μϑηᾶ., ἄνδρας ΘρῸ 6χ 8 2172 16 8α. καὶ τῶν μὲν ἱππι. 
᾿ς ἄναιρ. οτη. 11 ἀναιρουμένων Μοπά. ραύωγ!ῦ τηο]θδίατη 
20 ἀνδρῶν] ἀνθρώπων οἱ. (Ὁ. Ρ». 218, 564 οὗ ΤΠ 8 ὅθ0. θ0ῦ, 
[ΠὉ. 6. ὅϊ; οβὺ ἱτηϊναύϊο Ηοτϊηθτίοω; ἀνθρώπων αὐΐάθηη Ἰδρίξυτ 
βάτην. 4, 4, ΤΌ. ὁ. δ7 οχίσ., 6. 62, ΙΥ̓͂ 8 39 22 χτεινύντες 
ΔΌ, κτειννύντες ἃ ἀνηλεῶς] νηλεῶς ἢ 

 ἐχρεμάσϑη πρὸ τῶν ἐμβόλων ἐν ἀγορᾷ πρώτου τοῦδε, 
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18 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Α. . [ϑειπανυὶ οαοοὶ 

καὶ περιτέμνοντες αὐχένας ἀνδρῶν ἤδη τεϑνεώτων 

δέμόν.. 
“ 

καὶ προτιϑέντες τὰς συμφορὰς ἐς φόβον ἢ 
ἢ ϑέαν ἀϑέμιστον. 

Γάιος μὲν δὴ ᾿Ιούλιος καὶ Δεύκιος Ἡφλεὶ δύο ἢ 

ἀλλήλοιν ἀδελφώ. καὶ ᾿Ατίλιος Σερρανὸς καὶ Πούπλιος 
“έντλος καὶ Γάιος Νεμετώριος καὶ Μᾶρκος Βαίβιος ἐν 
ὁδῷ χαταληφϑέντες ἀνῃρέϑησαν, Κράσσος δὲ μετὰ τοῦ 

παιδὸς διωχόμενος τὸν μὲν υἱὸν ἔφϑασε προανελεῖν, Ὁ 

αὐτὸς δ᾽ ὑπὸ τῶν διωκόντων ἐπανῃρέϑη. τὸν δὲ ῥή- 
τορα Μᾶρκον ᾿ἀντώνιον ἔς τι χωρίον ἐχφυγόντα ὃν 
γεωργὸς ἐπικρύπτων καὶ ξενίζων ἐς πανδοκεῖον ἔπεμψε, 

τὸν ϑεράποντα σπουδαιότερον τοῦ συνήϑους οἶνον 
πρίασϑαι" καὶ τοῦ καπήλου, τί δὴ σπουδαιότερον αἰτοίη. 

πυϑομένου, ὃ μὲν ϑεράπων ἐψιϑύρισε τὴν αἰτίαν καὶ 

πριάμενος ἐπανῆλθεν, ὁ δὲ κάπηλος αὐτίχα ἔϑει Μα- 
οίῳ τοῦτο δηλώσων, καὶ ὁ Μάριος. ἐπεί τε ἤκουσεν, 

ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀνέδραμεν ὡς αὐτὸς δρμήσων ἐπὶ τὸ ἔρ- 
γον. ἐπισχόντων δ᾽ αὐτὸν τῶν φίλων χιλίαρχος ἀπο-᾿ 

2. 5ᾳ. οἴθπαϊν ΜΌβρτ., Μοπα. δαῦ φόβον δυΐ κατάπληξιν Βαροῖ- 
νδοδηθαϊη οὗ ἀϑέμιστον τηϑὶθ τϑρϑύϊαση ραΐανιύ; φόβον καὶ 
χκαταπῖ. οἱ. ϑ'͵οῃ θη ΚΊ Ρ. 11ὅ. Ἰηπῦ. 486. νοῦρῶ δύο ἀλλήλοιν 
ἀδελφώ ἴῃ ἸἸΡτῚΒ ροβὺ Σερρανὺς οοἸ]οοαύω ὑσαπβροβυ οι. 
ὅ ἀλλήλων. οὖν ΒΌΡΤΘΒΟΙ. ἃ τη. 1, Υ ἀτίλλιος Β, Αἰϊίν5 Ο 
ἔρρανος Ὁ, ἐρράνος, αὖ νἱἀδίυτ, 1, ὔγαγιδ Ο, οοτγ. ϑομν. 
0 νεμεστόριος ἱ, Νορυϊδέογίιι8 Ο βέβιος ΟἹ 11 πανδὸο- 
χεῖον ᾿ὶ 12 σπουδαιότερον: «ὙΩΘΙΙΟΥΘΙΩ νἱπὶ ποία", οἵ. Ρ] αὖ. 
Μααν. ὁ. 44 

486. οἵ. ΚΙΘΌΡ (ν. δὰ 8 268) Ρ. 9.8α. θ Ο. Νυμῃϊθοτῖτβ νἱ- 
ἀθύαν ἰάθη ο8886 δία αὐἱ ποχηϊποῦασ ἴῃ ὃ. Ο. Αἀγδιηγύνθμο 
(οἵ Μοιώτηβθα, ἘΡΆθιη. θρίρυ. 4 (1881) ρ. 219) οὖ π᾿ ΠΌΤΩΤΗΟ 
166 ἃρυὰ Μοιηβοη, ᾿. Μᾶμσν. Ρ. ὅδ0 Βα. ἴ 5ᾳᾳ. Κράσ- 
σος Θἴ0.} ἂθ ϑύύοσθ ΑΡρίϑηϊι οοριαῦ ΚΙΘῸΒ ρΡ. 11, οἵ Τ1ώΐν. 
δριί. 80 

ΠΡ 

ΡΎΝΟΡΗΡΥ ΤΣ 



δον δι ᾿ ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν ἃ.  Β 

σταλεὶς στρατιώτας ἐς τὸ οἴχημα ἀνέπεμψεν, οὺς ὃ 

᾿Ἀντώνιος ἡδὺς ὧν εἰπεῖν κατεχήλει λόγοις μακροῖς. 

οἰχτιξόμενός τε καὶ πολλὰ καὶ ποικίλα διεξιών. ἕως ὃ 

χιλίαρχος ἀπορῶν ἐπὶ τῷ γιγνομένῳ αὐτὸς ἀνέδραμεν 

ἐς τὸ οἴχημα καὶ τοὺς στρατιώτας εὑρὼν ἀκροωμένους 

ἔχτεινε τὸν Ἀντώνιον δητορεύοντα ἔτι καὶ τὴν κεφα- 

“λὴν ἔπεμψε τῷ Μαρίῳ. Κορνοῦτον δὲ ἐν καλύβαις 
χρυπτόμενον οἱ ϑεράποντες εὐμηχάνως περιέσωσαν᾽ 

ᾧ γὰρ περιτυχόντες σώματι πυράν τὲ ἔνησαν καὶ 

τῶν ξητητῶν ἐπιόντων ἅψαντες τὴν πυρὰν ἔφασαν τὸν 

δεσπότην καίειν ἀπαγξάμενον. ὃ μὲν δὴ πρὸς τῶν 

ϑεραπόντων περισέσωστο. Κόιντος δὲ γχάριος Μά- 

ριον ἐν τῷ Καπιτωλίῳ μέλλοντα ϑύσειν ἐφύλαττεν. 

ἐλπίζων οἱ τὸ ἱερὸν διαλλακτήριον ἔσεσϑαι. ὃ δ᾽ ἀρ- 
χόμενος τῆς ϑυσίας προσιόντα τὸν ᾿4γχάριον καὶ προσ- 

ἀγορεύοντα αὐτίχα ἐν τῷ Καπιτωλίῳ τοῖς παρεστῶσι 

- δ Α “-- ΒΩ ν Γ Ἃ “-- 

Ἣυ τοῦ ῥήτορος καὶ τῶν ἄλλων ὑπάτων ἢ στρατηγῶν 
τ ΄ 2 " , 3 ᾿ γεγονότων ἐν ἀγορᾷ προυτέϑησαν. ταφήν τε οὐδενὶ 

ν ἐπενεγκεῖν ἐς οὐδένα τῶν ἀναιρουμένων, ἀλλ᾽ 

οὐ καὶ κύνες ἄνδρας τοιούσδε διεσπάσαντο. πολὺς 

' 1 ἀνέπεμψεν] ΡΙυύ. Μαϊ. ο. 44: οἱ στρατιῶται διὰ κλιμάκων 
βάντες οὗ ρϑαϊο ροβὲ ἀναβὰς ὁ Ἄννιος ((. 6. ὁ χιλίαρχος) 
Τ χουρνοῦτον ΟἹ, νοῖῶ ἴουττηδ ΠΠ ὃ 881 ἐν καλύβαις] Π0}1 
οἴδπαθυθ ἴῃ. Ρ᾽ ΓΑ} 1 9 οχ ΡΙαί. Μϑγ. ο. 48 οχύσ. ἴουύαββθ 
ἀΠαπϊα ροβὺ σώματι Θχοϊαϊθθο οἱ. Μϑπα., ποῖ τοῦθ, ΟΊ ΠΟΥ 
1τ (ἡ) Ἀντωνίου οὐ 18 (φαΐ τῶν οἱ. Μοπά., οοπέτα ἀβῦτῃ 
ἈΡρίδηϊ, οἵ. δὰ 8 861 

τ οδὺ Μ. Οδϑοαβ Οοτμυίαβ 566. ΒΟΥΡΉΘΒΙ 1. 46 12 ἀ6 
. Αποβδνῖο οὗ ὙΥΘΒστηδημ, Εαβοϊ ρῥταθῦ. ρ. 21, ΠιῤθπΌΘΥΡΘΥ, 
ΒΞ'1]. Ἰηβου. συϑθο." ἢ. 880, 26 οὐ δάῃ. 14 (τ. οὐΐδιη Κ]θὴ5 δρυὰ 
Ῥα]ν -Υββονα, Πθαΐθηο. 1, 2. ». 2102) 
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80 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [ϑινπανοὶ ὁαθϑὶ 

δὲ χαὶ ἄλλος ἦν τῶν στασιωτῶν φόνος ἐς ἀλλήλους 

ἀνεύϑυνος καὶ ἐξελάσεις ἑτέρων καὶ δημεύσεις περ 

ουσίας καὶ ἀρχῆς ἀφαιρέσεις καὶ ἀνατροπαὶ τῶν με 
Σύλλα τεϑέντων νόμων. αὐτοῦ τε Σύλλα φίλοι πάν- 

τες ἀνῃροῦντο, καὶ ἡ οἰκία κατεσχάπτετο, καὶ ἣ περί- 
ουσία δεδήμευτο. καὶ πολέμιος ἐψηφίξετο᾽ τὸ δὲ γύναιον 

χαὶ ἡ γενεὰ ζητούμενοι διέφυγον. ὅλως τε οὐδὲν ἀπῆν. 
νον τὲ καὶ ποικίλων κακῶν. Ἰ 

ἐπὶ δὲ τούτοις. ἐς ὑπόκρισιν ἀρχῆς ἐννόμου μετίς 
τοσούσδε φόνους ἀκρίτους. ὑπεβλήϑησαν κατήγοροι. 

τῷ τε ἱερεῖ τοῦ Ζιὸς Μερόλᾳ, κατ᾽ ὀργὴν ἄρα τῆς 

ἀρχῆς. ἣν Κίνναν οὐδὲν ἀδικῶν διεδέδεκτο. καὶ Δου- 
τατίῳ Κάτλῳ, τῷ Μαρίου περὶ τὰ Κιμβρικὰ συνάρχῳ, 

Ἐροσϑθέντι μὸν ἐκ Μαρίου πάλαι, ἀχαρίστῳ δ᾽ ἐς 

αὐτὸν καὶ πιχροτάτῳ περὶ τὴν ἐξέλασιν γενομένῳ. οὗτοι. 

μὲν δὴ φυλλασσόμενοί τε ἀφανῶς καὶ τῆς κυρίας ἡμέ-, 

ρας ἐπελθούσης ἐς τὴν δίκην ἀνακαλούμενοι (τετράκις, 
δὲ ἐχρῆν κηρυττομένους ἔν ὡρισμένοις ὡρῶν διαστή- 

μασιν ἁλῶναι), Μερόλας μὲν τὰς φλέβας ἐνέτεμεν ἕαυ-. 
τοῦ. καὶ πινάκιον αὐτῷ παρακείμενον ἐδήλου, ὅτι κόπτων 

τὰς φλέβας τὸν πῖλον ἀποθοῖτο (οὐ γὰρ ἦν ϑεμιτὸν 
ἱερέα περικείμενον τελευτᾶν). Κάτλος δ᾽ ἐν οἰκήματ 

Ι 
Ὶ 

1 ἐς ἀλλήλους] αὐυογϑιι8 ἱμηοσοηίοβ Ο. ἀπᾶθ οἱ. Μοπᾷ. ἐς 
ἀναιτίους γ6] 5ἴτη., 564 τοίου ἐς ἀλλήλους δὰ ἀνεύϑυνος 2 ἐξε- ' 
λεύσεις 8 Βα. ἐπὶ Σύλλα] οἵ. Τθρ6γ. ὁ. 44 φόρους ἤτει τον 
ὁρισϑέντας ἐπὶ Τράχχου ὅ κατέσκαπτο Υ 6 διδήμουτο ας 
ἐδημεύετο οἱ. ϑοιν., τη] τὴ δ᾽ ἐδημεύετο ἐνύτὺρς πολέμιος Θὕτη. 
ϑομνσ. τα] αἱῦ Μομᾶ.; οοπίσῳ Κταίὺ ᾿. 87 βα. { ἔφυγ ον 
18 περὶ] παρὰ οἱ. Μομά. 1ὅ ἐξέλευσιν Ο 11 τοί ΒΩ͂ ἢ 
οὗ, αὖ νἱἀούιγν, 1, ὁουτ. ΒΚ. 18 χηρυττομένοις ἱ ὡρῶν], 
ἡμερῶν οἱ. ϑοιγ., ὈΘΠ6 20 περικείμενον ἱ 

17 βαᾳ. οἵ, Μοταγαβθῃ, Κ᾿. ϑυδαύθι., ΠΙ. 1 Ὁ. 866 οὐ 114. δάῃ. 2 

ἜΒΗ ἘΞ δῆ 



ἰδ πΙΟΥ 8] ἘΜΦΥΎΛΤΙΩΝ Α. Ω1 

'ψεοχρίστῳ τε χαὶ ἔτι ὑγρᾷ καίων ἄνϑρακας ἕχὼν ἀπ- 

ὅσοι κατὰ τὸ κήρυγμα πρὸς Κίνναν ἐκδραμόντες ἐλεύ- 

ϑέροι γεγένηντο καὶ αὐτῷ Κίννᾳ τότε ἐστρατεύοντο, 

ταῖς οἰκίαις ἐπέτρεχον καὶ διήρπαζον. ἀναιροῦντες ἅμα 

ς περιτύχοιεν" οἵ δὲ αὐτῶν καὶ τοῖς σφετέροις δεσπό- 

45 μάλιστα ἐπεχείρουν. Κίννας δ᾽ ἐπεὶ πολλάκις 

αὐτοῖς ἀπαγορεύων οὐχ ἔπειϑε. Γαλατῶν στρατιὰν 
αὐτοῖς ἔτι νυχτὸς ἀναπαυομένοις περιστήσας διέφϑειρε 

πάντας. 

᾿ οὗ μὲν δὴ ϑεράποντες δίκην ἀξίαν ἔδοσαν τῆς ἐς δε- 

σπότας πολλάκις ἀπιστίας" τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους ὕπατοι 

, Σ ἥρηντο Κίννας τὲ αὖϑις καὶ Μάριος ἕβδομον. ᾧ 

ἐῇ ὰ φυγὴν καὶ ἐπικήρυξιν, εἴ τις ὡς πολέμιον ἀνέλοι, 

“μάντευμα ὅμως ἀπήντα τὸ τῶν ἑπτὰ νεογνῶν ἀετῶν. 

2 οὗτος μὲν πολλὰ καὶ δεινὰ ἐς Σύλλαν ἐπινοῶν 

ΐ πρώτου μηνὸς τῆς ἀρχῆς ἀπέϑανε, καὶ Οὐαλέριον 

χχοὸν ὃ Κίννας ἑλόμενος ἀντ᾽ αὐτοῦ εἰς τὴν 4σίαν 

ἐξέ εωψεν. ἀποθανόντος δὲ χαὶ Φλάκχου Κάρβωνα 

ξἴλετο τών ἑαυτῷ" Σύλλας ἢ ἐφείξεν, τῆς ἐπὶ τοὺς 

ὕς (οι. προείρηται. καὶ ἔτεσιν οὐδ᾽ ὅλοις τρισὶν ἕκκαί- 

μὲν ἀνδρῶν μυριάδας κατακανών., τὴν δὲ Ελλάδα 

᾿ς 8 ὕσοι {τεὸν οἱ. Μοπά. 4 αὐτῷ) τῷ οἱ. Μυβργυ.. τηϑ] τη 
; - δὲ Κίννα, πἰβὶ ἕοτίθ Αρρ. νοϊαϊδ ἀϊοθίδ ἰρβὶ ΟἸππαθ᾽; πος Ῥτο- 

5. χαὶ (Μαρίῳ ΔΙ αὐτῷ Κίννᾳ οἱ. ΚΟΙ τότε Μαθβρτ., 
τς Βὶ, ὅσοι τὲ Υ; ἐγεγένηντο καὶ “Μαρίῳ ὅσοι ἐστρατεύοντο οἱ. 

ἴδια. ΘΟ] αὐ, αὐ νἱἀοίασ, ῬΙαῦ. Μδτγ. ο. 44 οχύν., ϑουΐοσ. ο. ὅ 
οχύτ, 9. αὐτοῖς ἀηΐο ἔτι ἴοχέ, ἀοϊοπᾶυτα ἦϊ Βα. δ (ὴ 
Ἰεσπότας οἱ. Μοπά., 804 οὗ δᾶ 8 84 12 πολλάκις οτὰ. Ὁ, 
ἐμὰ . Μύβρῃ., πολλῆς οἱ. Μρῃά., 5βθα θθπθ Βαθοί 1ὅ τὸ ἃπίθ 

ἐπνίγη. χαὶ οὗτοι μὲν οὕτως ἀπέϑανον, ϑεράποντες δ᾽ : 
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᾿ πολλά, ὅσα Μιϑριδάτης προξιλήφει, ἐς Ρωμαίους ἀναν 

89 ἘΜΦΎΛΙΩΝ ἃ. [δια ὁ: Αβἷα γϑᾶϊὲ 

δι: 

λαβὼν αὐτόν τὲ τὸν βάσιλτε τὰς ναῦς ἀφελόμενος 

καὶ ἐς μόνην τὴν πατρῴαν ἀρχὴν ἐκ τοσῶνδε κατά- 

κλείσας. θεν ΗΝ γ ἄγων εὔνουν οἷ καὶ γΕΎΌΒΟΝ τ 
σμένον καὶ πολὺν καὶ τοῖς γεγονόσιν ἐπηρμένον. ἦ ; 
δὲ καὶ νεῶν πλῆϑος καὶ χρήματα καὶ παρασχευὴν ! 

ἅπαντα ἀξιόλογον. καὶ τοῖς ἐχϑροῖς ἦ ἐν ἐπίφοβος. ὥσ δ 

δειμαίνοντες αὐτὸν ὅ τε Κάρβων καὶ ὃ Κίννας ἐς τῆ 

τὴν ᾿Ιταλίαν τινὰς περιέπεμπον, χρήματα καὶ στρατιὰν 

καὶ σῖτον αὐτοῖς ἀϑροίξειν, τούς τε δυνατοὺς συνουσί- 

αις ἀνελάμβανον καὶ τῶν πόλεων ἠρέϑιξον μάλιστα 
τὰς νεοπολίτιδας. ὡς δι αὐτὰς ὄντες ἐν τοσῷδε κιϑο 

δύνου. τάς τε ναῦς ἐπεσχεύαζον ἀϑρόως καὶ τὰς ἷν 

Σικελίᾳ μετεκάλουν καὶ τὴν παράλιον ἐφύλασσον καὶ 
οὐδὲν ὀξείας οὐδὲ οἵδε παρασκευῆς μετὰ δέους ἅμα 
χαὶ σπουδῆς ἐξέλιπον. ᾿ 

Σύλλας δ᾽ ἐπὶ φρονήματος ἐπέστελλε τῇ βουλῇ πὲ οί 

τὲ αὑτοῦ καταλέγων, ὅσα περὶ Διβύην ἐς ̓ Ιογόρϑαν τὸν 
Νομάδα ἔτι ταμιεύων ἢ ἐπὶ τοῖς Κιμβρικοῖς πρε' 
σβεύων ἢ Κιλικίας ἡγούμξνος ἢ ἐν τοῖς συμμαχικοῖξ 

ἢ ὑπατεύων ἔπραξε, τὰ δ᾽ ἔναγχος ἐς Μιϑριδάτην 

ὑπερεπαίρων τε μάλιστα καὶ καταλογιξόμενος αὐτοῖξ 
ἀϑρόως ἔϑνη πολλά, ὅσα Μιϑριδάτου γενόμενα ἡ 

μαίοις ἀνα καὶ οὐδενὸς ἧττον, ὅτι τοὺς ἐξελα- 

1 παρειλήφει οἱ. Μοηά., 5ῖπθ οδϑαβδ 10. αὑτοῖς τηϑ]υῖῦ 
Μομα. 1 μάλιστα] μᾶλλον Υ 12 5βα. κινδύνῳ οἱ. Νδυοῖς,, 
ταῦ. 14 ἐφύλαττον 16 ἐξέλειπον οατῃ Ἡ. βέθρῃ. νυϊρο 
117 ἐπὶ φρονήματος (ὧν) οἱ. Μύρρτ. 8848 οἵ, 061. ὁ. 101, Π| 8 440 
οὐ δ)ὰ 18 296 11 5ᾳ. περί τε αὑτοῦ 5. αὐτοῦ ΟἹ, περὶ ἑαυτοῦ. 
οῦν., να]ρο; βουύνᾶνὶ δηϑοο]αῦμοη (ν. 8 862 τοῖς δ᾽ ἄλλοι) 
18 ἰουγόρϑαν Ἁ. 1. Β1 (7), ὁουτ. Μαεμᾶ., οἵ. Βοῖββ. δὰ (888. 
ἔν. 89.1 19 ἐπὶ τοῖς] ἐν τοῖς οἱ. Μοπά., ᾿βοᾶ οὗ 89, Π 8 12 οἷο. 
98 ὑπεραίρων Ϊ 

ὙΨΨΜΟ σν Ἅ -τ---- ----.--ὄ..--. -᾿. 



φθη8. δοίην ραγαη ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. 98 

 ϑέντας ἐχ Ῥώμης ὑπὸ Κίννα καταφυγόντας ἐς αὑτὸν 

ὑποδέξαιτο ἀπορουμένους καὶ ἐπικουφίζοι τὰς συμφο- 

᾿ρὰς αὐτοῖς. ἀνθ᾽ ὧν ἔφη τοὺς ἐχϑροὺς πολέμιον αὑτὸν 

ἀναγράψαι καὶ τὴν οἰκίαν ἀνασκάψαι καὶ τοὺς φίλους 

βἀνελεῖν, τὴν δὲ γυναῖκα καὶ τέκνα μόλις πρὸς ἑαυτὸν 

διαφυγεῖν. ἀλλ᾽ αὐτίκα καὶ τοῖσδε καὶ τῇ πόλει πάσῃ 
τιμωρὸς ἥξειν ἐπὶ τοὺς εἰργασμένους. τοῖς δ᾽ ἄλλοις 

. πολίταις τε καὶ νεοπολίταις προύλεγεν οὐδενὶ μέμψε- 

σϑαι περὶ οὐδενός. ὧν ἀναγινωσκομένων δέος ὅπαν- 
τὸ τας ἐπεῖχε, καὶ πρέσβεις ἔπεμπον. οἱ συναλλάξειν αὐτὸν 
τοῖς ἐχϑροῖς ἔμελλον καὶ προερεῖν, εἴ τινος ἀσφαίεννα 
δέοιτο, τῇ βουλῇ τάχιστα ἐπιστεῖλαι" τοῖς δ᾽ ἀμφὶ τὸν 

Κίνναν υδόυδη μὴ στρατολογεῖν, ἔστε ἐκεῖνον ἀποχρί- 

γᾳσϑαι. οἵ δ᾽ ὑπέσχοντο μὲν ὧδε πράξειν, οἰχομένων 
δὲ τῶν νον τον ἐς τὸ μέλλον ἑαυτοὺς ἀνεῖπον ὑπάτους 

αὐτίκα, τοῦ μὴ διὰ τὰ ἀρχαιρέσια ϑᾶττον ἐπανήκειν, 
᾿ χαὶ τὴν ᾿Ιταλίαν περιιόντες στρατιὰν συνῆγον, ἣν ἐς 

Αιβυρνίαν, ὡς ἐκεῖθεν ἀπαντήσοντες τῷ Σύλλᾳ, κατὰ 

9 μέρος ἐπὶ νεῶν διεβίβαξον. 

τὸ μὲν δὴ πρῶτον μέρος εὐσταϑῶς διέπλευσε" τῷ 

δ᾽ ἑξῆς χειμὼν ἐπέπεσε. καὶ ὅσοι τῆς γῆς ἐλαμβάνοντο, 
εὐϑὺς ἐς τὰς πατρίδας διεδίδρασκον ὡς οὐ στρατεύ- 

᾿δοντες ἑκόντες χατὰ πολιτῶν" οἵ τε λοιποὶ πυνϑανό- 
μένοι ταῦτ᾽ οὐδ᾽ αὐτοὶ περάσειν ἔτι ἔλεγον ἐς τὴν 

15 Διβυρνίαν. Κίννας δ᾽ ἀγαναχτῶν ἐς ἐκκλησίαν αὐτοὺς 

Ξ 1. 8 αὐτὸν ΟἹ, οοὐτ. Μοπᾶ. 4 κατασκάψαι ἀπθί απο 
οἷ. βοῖπ,, βοᾷ οἵ, 8ὶ 3811 ὅ καὶ {τὰ τέκνα οἱ. Μοπά., 5ρὰ 
οἵ Βαξέποτ. ᾽ οδβὺ (γ. δὰ 8 808) Ρ». 189, ἸωοΘβ0} Ρ. ὅ1, Ἡδάᾶοι- 
πηϑομον, Οὐὐύ. 661. ΑὐΖ. 1899, ρ. ΤΟ βαᾳ., ὙΟΙΚΕον, ϑ'γηίαχ ἃ. 
ΡΎΊΘΟΙ. Ῥαργτί. Ι. Ῥδν Αὐτοὶ. Ῥτορτ. Μαποίοτ 1908. Ρ. 30 
188ᾳ. ἀποχρίνασϑαι ΒΚ. . ἀποκρίνεσϑαι ΟἹ 14 ὧδε] οὕτω ἃ 
10 (αὐτὸν ἐπανήκειν οἱ. Καϊϊ, πόα τοῦθ, ορίπου. [19 διεβι- 

 βάξοντο ΟἹ, οοὐτ. Μοπά. 21 ἐπελαμβάνοντο γ ᾿ 
ΡΑΡΡ᾿ ἊΝ 
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84 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [Οὐγυναο ὀχ 

ὡς ἐπιπλήξων συνεκάλει" καὶ οἱ σὺν ὀργῇ παρήεσαν 
ὡς ἀμυνούμενοι. τῶν δὲ ῥαβδοφόρων τινὸς ὁδοποιοῦν- 
τος τῷ Κίννᾳ καί τινα τῶν ἐν ποσὶ ποδέξανεθς, ἔτε- 

ρος ἐκ τοῦ στρατοῦ τὸν ῥαβδοῦχον ἐπάταξε. καὶ Κίννα ὃ 
κελεύσαντος αὐτὸν συλλαβεῖν βοὴ παρὰ πάντων ἀνέστη, ὃ 

καὶ λίϑων ἦσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀφέσεις" οἱ δ᾽ ἐγγὺς καὶ τὰ 
ξιφίδια ἐπισπάσαντες συνεκέντησαν αὐτόν. οὕτω μὲν Ι 

δὴ καὶ Κίννας ὑπατεύων ἀπέϑανε" Κόφβον δ᾽ ἔκ τὲ " 

ϑυουῦ τοὺς διαπεπλευχότας ἐς φὐδὴν μετδκάλξδι. 1 

καὶ τὰ γιγνόμενα δεδιὼς ἐς τὴν πόλιν οὐ κατῇει. καὶ ν 
πάνυ τῶν δημάρχων αὐτὸν καλούντων ἐπὶ συνάρχου 

ρα ἐν. ἀπειλησάντων δὲ ἰδιώτην ἀποφανεῖν, ἐπ- ᾿ 

ανῆλϑε μὲν καὶ χοφοαϑυίαν πρράϑύκρνι ὑπάτου. ἀπαί- 

σίου δὲ τῆς ἡμέρας γενομένης ἑτέραν προύγραφε᾽ κἀν ᾿ 

ταύτῃ κεραυνοῦ πεσόντος ἐς τὸ τῆς Σελήνης καὶ τὸ τὶ 
τῆς “ήμητρος ἱερὸν οἱ μάντεις ὑπὲρ τὰς ϑερινὰς τρο- ᾿ 
πὰς ἀνετίϑεντο τὰς χειροτονίας, καὶ μόνος ἦρχεν ὃ ὃ 

Κάρβων. ᾿ 

Σύλλας δὲ τοῖς πρὸς αὐτὸν ἥκουσιν ἀπὸ τῆς βου- ἢ 
λῆς ἀπεκρίνατο αὐτὸς μὲν οὔποτε ἀνδράσι τοιάδε ἐρ- Ὁ 

γασαμένοις ἔσεσϑαι φίλος. τῇ πόλει δ᾽ οὐ φϑονήσειν ε 

χαριξομένῃ τὴν σωτηρίαν αὐτοῖς" ἀσφάλειαν δὲ αὐτὸς ᾿ 

μᾶλλον αὐτοῖς ἔφη καὶ τοῖς, ἐς αὑτὸν καταφυγοῦσιν 
ἐς ἀεὶ παρέξειν. στρατὸν ἔχων εὔνουν. ᾧ δὴ καὶ μά- 

1 καὶ οἱ {μὲν σὺν οἱ. Μυβρτ., Ῥτορανῦ Μοπά. 2 ΝΕ 
ἑνὸς γ 8 τε οὑπῃ Υ 46]. Μοπᾶ., αὖ οὗ 8 86 28 αὐτοῖς 
αὐτῷ (ἀθροθδῦ αὑτῷ) οἱ. ϑομν. ᾿ αὐτὸν ΟἹ, οοΥτ. Μομα. 
24. ἧς ἀπύθ ἀεὶ οτα. Υ͂ 

8 800---489 οἵ. Ὁ, Οδπία!αρὶ, [μὼ οαιθετῶ οἷν] ΘΠαπῶ ἴπ ἢ 
Τύα!ϊῶ, Ποτηῶ 1892. Ἢ ἘΠ. πάρῃ, 1)6 ὉΘΠ10 οἶν!]! ϑαλαπο, 188. 
Ἐυίρυτρ. 1896 Ι 



λιστα δῆλος ἐγένετο. ἑνὶ ῥήματι τῷδε. οὐ διαλύσων 

τὸν στρατόν. ἀλλὰ τὴν ἘΚΡΟΝ ἤδη διανοούμενος. 

ἥτει δ᾽ αὐτοὺς τήν τε ἀξίωσιν καὶ περιουσίαν καὶ ἱερω- 

σύνην καὶ εἴ τι ἄλλο Ἄέρας εἶχον, ἐντελῆ πάντα ἀπο- 

δοθῆναι" καὶ τοὺς περὶ τούτων ἐροῦντας συνέπεμπε 

τοῖς πρέσβεσιν. οἱ δ᾽ εὐθὺς ἀπὸ τοῦ Βρεντεσίου, Κίν- 

γαν τε πυϑόμενοι τεϑνάναι καὶ τὴν πόλιν ἀδιοίκητον 

εἶναι. πρὸς τὸν Σύλλαν ἀνέστρεφον ἄπρακτοι. καὶ ὃ 

᾿ Σύλλας πέντε ᾿Ιταλοῦ στρατοῦ τέλη καὶ ἱππέας ἕξα- 

υ χισχιλίους, ἄλλους τέ τινας ἐκ Πελοποννήσου καὶ Μακε- 

 δονέας προσλαβών, ἅπαντας ἄγων ἐς μυριάδας ἐχῆβοσάι 

τέσσαρας. ἐπί τε Πάτρας ἀπὸ τοῦ Πειραιέως καὶ ἐκ 

διέπλει. δεξαμένων δ᾽ αὐτὸν ἀμαχεὶ τῶν Βρεντεσίων. 

τοῖσδε μὲν ὕστερον ἔδωκεν ἀτέλειαν, ἣν καὶ νῦν ἔχου- 

σιν, αὐτὸς δ᾽ ἀναστήσας τὸν στρατὸν ἦγεν ἐς τὸ πρόσω. 

' καὶ αὐτῷ Μέτελλος Καικίλιος ὁ Εὐσεβής. ἐκ πολ- 

᾿ λοῦ τε ἡρημένος ἐς τὰ λοιπὰ τοῦ συμμαχικοῦ πολέμου 

' ᾿ χαὶ διὰ Κίνναν χαὶ Μάριον ἐς τὴν πόλιν οὐκ ἐσελϑών. 

"ὁ ἀλλὰ ἐν τῇ Διβυστίδι τὸ μέλλον περιορῶν. αὐτόκλητος 

σύμμαχος ἀπήντα μεϑ᾽ ἧς εἶχε συμμαχίας. ἀνθύπατος 

8 αὐτοὺς] αὑτῷ οἱ. Μοπά., βθα αὐτοὺς ὈΘπ6 μαθϑύ, ρϑυβοῃῶ 
᾿ βα]1δο ϑαύθτῃ βἰρηϊηοαῦας νου 8 εἴ τι --- εἶχεν 12 Πειραιῶς 
᾿ΒΟῚ. Μϑεμᾶ. 14 ἀμαχὶ βογ. ΒΚ. οὐ Μεμπάα., οἵ δὰ 8 211 
150 «Ἱιβυστίδι Τὐπάθῃ (ν. δα 8. 8600) Ρ». ὅ7 Δάῃ. 29, “ιγυστίδιε ἸιΌνῚ, 
ΥΟ]ρΡῸ ἐν τῇ 4. (διατρίψας) νθ}]. βῖπη. οἱ. Μοπά. 231 συμ- 
᾿  μαχίας] δυνάμεως οἱ. Μοπᾶ., Ῥόπ6. 56 οἵ ΜΙιΐδν. Ὁ. 10 1π|ῦ. 

9 5αᾳ. ΚΙΘῸΒ (ν. δὰ 8 268) Ρ. 21 46 πυτηθυῖβ ὑσϑ {15 ἀθβρογαῦ, 
: μάν Ἰ. ο. Ρ. 368αα. ἀθ6 οἰβάθιη Ηϊς οὐ ἴῃ βᾷᾳ. παπᾶ τη8]6 
νἱ ἀθέου ἀϊδρυδανίββθ 18 ἀτέλειαν, ἣν καὶ νῦν ἔχουσιν] οἴ. 
ΒΒ. Ὑ. Ηδπάργβου, Οἷδββ. Βδνυίθν 11 (1897) Ρ. 361 βαᾳᾳ. δα 
᾿ πορεία. 
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86 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Α. [δοίϊυνν. ιν γνθνι 

ἔτι ὥν᾽" ἔστι γὰρ εἶναι τοῖς αἱρεϑεῖσιν, ἔστε ἐπανέλϑοιεν 

ἐς Ρώμην. ἐπὶ δὲ τῷ «Μετέλλῳ καὶ Γναῖος Πομπήιος, ὃ 
μετ᾽ οὐ πολὺ Μέγας παρονομασϑείς, Πομπηίου μὲν ὧν 

παῖς τοῦ διεφρϑαρμένου τῷ κεραυνῷ, οὐκ εὔνου τῷ 

Σύλλᾳ νομισϑέντος, τὴν δ᾽ ὑποψίαν διαλυόμενος, ἦλϑε 

καὶ τέλος ἤγαγεν, ἐκ τῆς Πικηνίτιδος κατὰ κλέος τοῦ 
πατρὸς ἰσχύσαντος ἐν αὐτῇ μάλιστα ἀγείρας. μετὰ δ᾽ 
οὐ πολὺ καὶ δύο ἄλλα συνέλεξε καὶ χρησιμώτατος ἐν 

τοῖς μάλιστα ὅδε ὃ ἀνὴρ ἐγένετο τῷ Σιύλλᾳ᾽ ὅϑεν αὐτὸν 
ὁ Σύλλας ἔτι νεώτατον ὄντα ἦγεν ἐν τιμῇ καὶ ἐπιόντος, 

φασίν. ὑπανίστατο μόνῳ. λήγοντος δὲ τοῦ πολέμου 
καὶ ἐς Διβύην ἔπεμψεν ἐξελάσαι τὲ τοὺς Κάρβωνος φί- 
λους καὶ ἹἸεμψάλαν ἐχπεσόντα ὑπὸ Νομάδων ἐς τὴν 

βασιλείαν καταγαγεῖν. ἐφ᾽ ᾧ δὴ καὶ ϑριαμβεῦσαι χατὰ 

τῶν Νομάδων αὐτῷ παρέσχεν ὁ Σύλλας, ἔτι ὄντι νέῳ 
καὶ ἔτι ὄντι τῶν ἱππέων. καὶ ἀπὸ τοῦδε ἐπαρϑεὶς ἐς 

μέγα ὁ Πομπήιος ἐπὶ Σερτώριον ἐς ᾿Ιβηρίαν ἐπέμφϑη 

καὶ ἐς τὸν Πόντον ἐπὶ Μιϑριδάτην ὕστερον. ἀφίκετο 
δὲ καὶ Κέϑηγος ἐς τὸν Σύλλαν, χαλεπώτατος ἀντιστα- 

σιώτης αὐτῷ μετὰ Κίννα καὶ Μαρίου γενόμενος καὶ 
σὺν ἐκείνοις τῆς πόλεως ἐχπεσών. ἱκέτης τὲ γιγνόμε- 

νος καὶ ἑαυτὸν ὑπηρέτην ἐς ὅ τι βούλοιτο παρέχων. 

1 ἔστι] ᾿ϊοοδαὶ 4, αυοὰ ῬιῸΡ. Μοπά., Β64 οὗ 8 85 οὐ Βεοτρ, 
α158. Ρ. 22 ὃ προσονομασϑείς ἱ ὄ διαλυσόμενος ΟἹ. Μοπὰ., 
οἵ. ργδθῖ. 10 ἐπιόντος] ᾿Θαδάδθιη οοπβύγαούίςοπο θϑάθιῃ ἴῃ τὸ 
αὐδὰν ῬΙαύ. Οτδ88. ο. θ᾽ Διουά) 18 ἰεμψάλαν Ὁ, οὗ δὰ 
8. 280 1454. κατὰ τῶν “Νομάδων ἀθ]θραῦ Μαοπα., ποη νἱᾶθο 
ΟΘΌΒΘΤΗ. 21 τὲ] “ὕππο νϑτο᾽ 66]. τότε οἱ. Μεπά., Ὅθηθ, 151 
τε ἸΌΠΡῚ τη8}}18 οατη βθα θη καὶ γενόμενος ὃ 

8 Μέγας] δὰ Ῥοβίάομί! 46. ποιαϊπασμη Ῥθοσηϑηοόσττη αἰβραῦε- 
ὑϊοπθιη Ποὺ τϑαϊγο οοπίθπαϊῦ Βϑαθι, ῬΏ1]10]. 417 (1889) Ρ». 2417 
18 8αᾳα. οἵ. 8 211. 280 

10 



ΝΕ ϑιρδ]ανεμν] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. 81 
83α.0. 

1 ὃ δὲ καὶ στρατιᾶς πολὺ πλῆϑος ἔχων ἤδη καὶ φί- 8τὸ 

λους πολλοὺς τῶν ἐπιφανῶν. τοῖσδε μὲν ὑποστρατή- 

γοις ἐχρῆτο. αὐτὸς δὲ καὶ Μέτελλος ἀνθυπάτω ὄντε 

ἐς τὸ πρόσϑεν ἐχώρουν" ἐδόκει γὰρ δὴ καὶ ὁ Σύλλας, 

τ ἀνθύπατος ἐπὶ Μιϑριδάτῃ γενόμενος, οὐχ ἀποϑέσϑαι 

πῶ τὴν ἀρχήν. εἰ καὶ πολέμιον αὐτὸν ἐψηφίσατο Κίν- 

νας. ὃ μὲν δὴ κατὰ τῶν ἐχϑρῶν ἤει βαρυτάτῃ καὶ 8ὃτι 

ἀφανεῖ ἔχϑρᾳ᾽ οἱ δ᾽ ἐν ἄστει τῆς τε φύσεως αὐτοῦ 

᾿χαλῶς τεχμαιρόμενοι καὶ τὴν προτέραν ἐς τὴν πόλιν 

᾿ ἐσβολὴν αὐτοῦ καὶ κατάληψιν ἔτι ἔχοντες ἐν ὄψει τά 

τε ψηφίσματα. ἃ ἐπεκήρυξαν αὐτῷ, λογιζόμενοι καὶ τὴν 

οἱ ων δρῶντες ἀνεσχαμμένην καὶ περιουσίαν δεδημδυ- 

μένην καὶ φίλους ἀνῃρημένους καὶ γενεὰν μόλις ἐχ- 

ψγοῦσαν ἐδείμαινον. καὶ οὐδὲν σφίσι νίκης ἢ παν- 81: 

ΕἼ "ἢ 

εὸ 

τοις ἐπὶ τὸν Σύλλαν μετὰ δέους ἔς τὲ τὴν ᾿Ιταλίαν 

ἐριπέμποντες στρατιὰν καὶ τροφὰς καὶ χρήματα δυν- 

᾿ἥγον. οὐδὲν ὡς περὶ ἐσχάτων σφίσιν ἀπολείποντες 
9. οὔτε σπουδῆς οὔτε προϑυμίας. Γάιός τε ΝΝωρβανὸς 8138 

"0 καὶ “εύκιος Σχιπίων. τὼ τότε ὄντε ὑπάτω, καὶ μετ᾽ 

αὐτῶν Κάρβων. ὃς πέρυσιν ἦρχεν. ἔχϑρᾳ μὲν ἐς τὸν 

Σύλλαν ὁμοία χρώμενοι, δέει δὲ καὶ συνειδότι ὧν 

1 κατὰ] οὐ μετὰ 1 ἤει οτα. ἱ 1 53ᾳ. βαρυτάτῃ {τε οἱ. 
Μοπά., ἴοτῦ. τϑοῖθ: βθᾶ βᾶθρθ δϑάθπάυστι ογϑῦ; βαρυτάτῃ ζμὲνν 
ἀφανεῖ {δ᾽ 5 ἔχϑρᾳ Ζϑτα!κ Ρ. 14 Εἱαῦτιβ νἱθωπα! οϑσβα 8 ἀφανεῖ] 

 (οὔκ» ἀφανεῖ οἱ. ϑοιν,., γϑβρίοῖθηβ 8 860 Ξβαα., ἐμφανεῖ γϑὶ ἐκ- 
φανεῖ ΒΚ., αἰσαχηααθ ἴπτ6 νἱἀθῦαν σορτοῦθδϑββθ ΝΙ6πα., πὶ ἀφανεῖ 

 ἀἰοἔοπαϊςαν γουθ]8 5αα. 12 ἀνεσκαμένην Β 12 8βαᾳ. δυίϊοα]οβ 
 ἀορίαἀοτανῦ Μοπα., βοα οὗ δὰ 8 851 14 ἢ] οχβρϑοίδυθυ!β οῦτα 
Μομά, καὶ, αὖ νοτυϊῦ Ὁ 11 στρατιὰς Ὁ 18 οὐδέν, ὡς τῶν 

ἐσχάτων σφίσι {περιεστώτων», ἀπολείποντες οἱ. Μοπᾷ., περὶ 
ἐσχάτων (κινδυνεύοντες), σφίσιν ὑπολείποντες ΝϑῦΟΚ, ἀποτύχῃ 
ὨΘαΐΟ ΟΡυΒ οβϑὺ;: δὰ ἀπολείπω οἵ ΤΊ 8 18δ. Ο 8ὶ 8417. ΤΈυο. 
8, 22, 1 οἷο. 21 πέρισυν Β 



ὅϑα. Ο. 

5τὸ 

811 

38 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Α. [δοἰϊενην δεν αγιίι. 

ἔπραξαν πολὺ τῶν ἄλλων χείρονι, ἔκ τε τῆς πόλεως. 

στρατόν. ὅσον εὐπόρουν, κατέλεγον καὶ τὸν ἐκ τῇς 

᾿Ιταλίας προσλαβόντες ἐπὶ τὸν Σύλλαν κατὰ μέρος, 
ἐχώρουν. σπείραις ἔκ πεντακοσίων ἀνδρῶν διακοσίαις, 

τότε πρῶτον ὕστερον γὰρ καὶ πλέοσι τούτων. ἡ γὰρ. 

εὔνοια τῶν ἀνδρῶν ἐς τοὺς ὑπάτους παρὰ πολὺ ἐποΐξι., 

ὡς τὸ μὲν ἔργον τὸ Σύλλα, χωροῦντος ἐπὶ τὴν πα- 
τρίδα, δόξαν ἔχον πολεμίου. τὸ δὲ τῶν ὑπάτων, εἶ 

ὅ καὶ περὶ σφῶν ἕπραττον, πρόδχημα τῆς πατρίδος. τῶν᾽ 
τὲ ἁμαρτηϑέντων αὑτοῖς οἱ πολλοὶ συνεγνωκότες καὶ, 
τοῦ φόβου μετέχειν ἡγούμενοι σΡεκθαΥδΌΙ,, εὖ τὸν. 

Σύλλαν εἰδότες οὐ κόλασιν ἢ ἡ  ἐήθνν ἢ φόβον ἐπὶ 
σφίσιν. ἀλλὰ λύμας καὶ ϑανάτους καὶ ΤΉΣΉΤΟΝ καὶ 

ἀναίρεσιν ὅλως ἀϑρόαν ἐπινοοῦντας. ὧν οὐχ ἐψεῦη 
σϑησαν τῆς δόξης. ὅ τε γὰρ πόλεμος ἔφϑειρε πάντας, 

ὧν ᾽ χαὶ μύριοι καὶ δισμύριοι πολλάκις ἐν μάχῃ μιᾷ 

καὶ ἀμφὶ τὸ ἄστυ πέντε μυριάδες ἀμφοῖν ἀπέϑανον" 
χαὶ ἐς τοὺς ὑπολοίπους ὃ Σύλλας οὐδὲν δεινὸν καὶ 

καϑ' ἕνα καὶ κατὰ πόλεις ἐξέλιπε δρῶν. μέχρι καὶ μό- 
ναρχον ἑαυτὸν ἀπέφηνε τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ὅλης, ἐφ᾽ 

ὅσον ἔχρῃξέ τε καὶ ἐβούλετο. 
καὶ τάδε αὐτοῖς ἐδόκει καὶ τὸ δαιμόνιον ἐν τῷδε 

τῷ πολέμῳ προσημῆναι. δείματά τε γὰρ ἄλογα πολ- 

λοῖς καὶ ἰδίᾳ καὶ κατὰ πλῆϑος ἐνέπιπτε περὶ ὅλην 

9 περὶ] ὑπὲρ, αὐοᾶ τηλ]αϊῦ δομν., τθὸ. Μπά... βρα οἵ. Π 
8.810. ὅ14. 544. ΤΥ 8 894. Υ ὶ 608, 12. ὁ. δ0 ἠδδᾶ.. 617 δχίγ.; 
γ. οὐϊᾶτηα Κυπηθῃο}]χ Ρ. 42 τὴν πατρίδα οἱ. Μοπᾶ, Βρᾶ 
σϑηθεϊννυβ γοϑροπαθὺ ρϑηθύϊνο πολεμίου, οοθγαιῃ οἵ. 8 468 
10 αὑτοῖς οἱ. Μοπά., αὐτοῖς ΟἹ 1ὅ πάντας ταλ]αϊῦ Μοπᾶ., 
οουΐχῳ Κυαϊῦ Ρ. 3, 8θᾶ, υὖ Βοϊ]ού, ἀϊνθυβῶ τῃβοθηβ, πάντα 11- 
ῬΥΊ, να]Ἱρὸ 238 σημῆναι ἄλογα] ἀλλόκοτα οἱ. Ναῦοκ, 
ἱπαῦ. 



Μοϊπιιι ΘΠ ανιιηι] ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. 89 
ὅϑ8α.Ο. 

ων ᾿Ιταλίαν. καὶ μαντευμάτων παλαιῶν ἐπιφοβωτέρων 

“ἐμνημόνευον, τέρατά τὲ πολλὰ ἐγίνοντο, καὶ ἡμίονος 

ἕτεχε, χαὶ γυνὴ κύουσα ἔχιν ἀντὶ βρέφους. ἐξέδωκε, 

τήν τὲ γῆν ὃ ϑεὸς ἐπὶ μέγα ἔσεισε καὶ νεώς τινὰς ἐν 

᾿αῬώμῃ κατήνεγχε, χαὶ πάνυ Ῥωμαίων ὄντων ἐς τὰ του- 

τὰ βαρυεργῶν. τό τε Καπιτώλιον ὑπὸ τῶν βασιλέων 818 

᾿ ἑτραχοσίοις που πρόσϑεν ἔτεσι γενόμενον ἐνεπρήσϑη,. 

ὶ τὴν αἰτίαν οὐδεὶς ἐπενόει. πάντα δ᾽ ἔδοξεν ἐς τὸ 

ἦϑος τῶν ἀπολουμένων καὶ τὴν ἅλωσιν τῆς ᾿Ιταλίας 

᾿ Ῥωμαίων αὐτῶν τῆς τὲ πόλεως κατάληψιν καὶ 

πολιτείας Δ ΉΘΟΝΝ προσημῆναι. 

ὁ ὁ ἤρξατο μὲν οὖν ὅδε ὁ πόλεμος. ἐξ οὗ Σύλλας ἐς 8:9 

ο μρθς παρῆλϑεν. ὀλυμπιάδων οὐσῶν ἑκατὸν ἐβδο- 

μήχοντα καὶ τεσσάρων" μῆκος δ᾽ 0 διά τὲ τὸ μέ- 

᾿ΥΝ τῶν ἔργων, σὺν ἐπείξει ὡς ἐπ᾽ ἐχϑροὺς ἰδίους 

γνόντων. οὐ πολὺ ὡς ἐπὶ τοσοῖσδε ἔργοις ἐγένετο. 

᾿» χαὶ μάλιστα αὐτοῖς τὰ παϑήματα ἐπειγομένοις 

βραχεῖ μείζω καὶ ὀξύτερα συνέβη γενέσϑαι. ἐς δὲ 380 

τριετὲς ὅμως προῆλϑε., χατά γε τὴν ᾿Ιταλίαν, βυχθι τὴν 

" ἀρχὴν ἀνεδήσατο Σύλλας" ἐν γὰρ ᾿Ιβηρίᾳ καὶ μετὰ 

Σύλλαν ἐξέτεινεν ἐπὶ πλεῖον. μάχαι δὲ καὶ ἀκροβολίαι 881 

᾿ καὶ πολιορχίαι καὶ κὰρ ογᾷ ἰδέαι πᾶσαι χατὰ τὴν 

Καλλίαν ἀϑρόαι τε καὶ κατὰ μέρη τοῖς στρατηγοῖς ἐγέ- 

ΤΎΜΝ 

ὋΝ ἘΦ ΡΈΝΡΌΡΕ 

ἘΠ 

1 ἐπιφοβωτέρων] ἔτι φοβερωτέρων οἱ. Μομά., 56α ἐπίφοβος 
ἌΡρίδπο τιδιἑα βίη τη θβῦ. Ῥοββὶβ δὐϊδιη ἔτι ) ἐπιφοβωτέρων 
Θ᾽ βαρυεργῶν] τιῖγτο αὐαἰάθιι ἀϊούατη δὲ, βθα ἴᾳτο ἃ βοῦν. ὑ. ΠῚ 
Ρ. τι νιάθῦαν θϑβθ6 αἀδἔβηβηση 14 Βα. Ἰοοτιβ φοτγαρύαβ. διά 
γὲ Ῥτὸ διά τε οἱ. ϑοιν.., τη], {καὶ σὺν ἐπείξει Μοπά., διά 
τὲ τὸ μέγ. τ. ἔργων 46]. τα Ρ. ὅτ: 660 Ροβῦ. ἔργων Ἰασαπδπι 
βύα πθουίτη, ἴῃ απ Θχοϊαθυϊηῦ ἔρσθ (καὶ τὴν ὀργὴν τῶν στρατιω- 
τῶν») ΥὙ6] 5ἴπι. 16 ἔργοις] στρατοῖς εἰ. Μοηᾶ.. ῬΘΥΡΘΥΆτη 
30 ἐνεδήσατο Ὁ ͵ 



88.060. 

882 

388 

384 

90 ἘΜΦΥΔΙΩΝ Α. [δοϊινην διο! γνλνν : 

, ᾿" -» » ξ . Ἷ Ρ 
νοντὸ πολλαί, καὶ πᾶσαι διαφανεῖς. ὧὡν τὰ μέγιστα 

καὶ ἀξιολογώτατα, ἐν κεφαλαίῳ φράσαι, τοιάδε ἦν. 

πρώτη μὲν ἀμφὶ Κανύσιον τοῖς ἀνϑυπάτοις πρὸς 
Νωρβανὸν ἐγίγνετο μάχη" καὶ ϑνήσχουσι Νωρβανοῦ 

μὲν ἑξακισχίλιοι. τῶν δ᾽ ἀμφὶ τὸν Σύλλαν ἑβδομή- 
κοντα, τραυματίαι δ᾽ ἐγένοντο πολλοί" καὶ Νωρβανὸς 

ἐς Καπύην ἀνέζευξε. Σύλλᾳ δὲ καὶ Μετέλλῳ περὶ 8 
τὸ Τεανὸν οὖσι Λεύκιος Σκιπίων ἐπήει μεϑ’ ἑτέρου 

Εἰ 

ἴ 

στρατοῦ. πάνυ ἀϑύμως ἔχοντος καὶ ποϑοῦντος εἰρήνην ἱ 
γενέσθαι" αἰσθόμενοι δ᾽ οἱ περὶ τὸν Σύλλαν πρὸς τ 

τὸν Σχιπίωνα περὶ συμβάσεων ἐπρέσβευον, οὐχ οὕτως 
ἐλπίζοντες ἢ χρήξοντες. ὡς στασιάσειν προσδοκῶντες 

αὐτοῦ τὸν στρατὸν ἀϑύμως ἔχοντα. ὃ καὶ συνηνέχϑη 

γενέσϑαι. Σκιπίων μὲν “γὰρ ὅμηρα τῆς συνόδου λα- 
βὼν ἐς τὸ πεδίον κατῇει, καὶ συνήεσαν τρεῖς ὅκατέ- 

ρωϑεν, ὅϑεν οὐδὲ γνῶναι τὰ λεχϑέντα συνέβη" ἐδόκει 
δ᾽ ἀναϑέμενος ὃ Σκιπίων ἐς Νωρβανὸν τὸν σύναρχον 

περὶ τῶν λελεγμένων πέμψαι Σερτώριον ἀπαγγελοῦντα, 

καὶ ὃ στρατὸς ὃ ἑκατέρων ἡσύχαξξ, τὰς ἀποκρίσεις 

Ἷ 

Π 
{ 
Ἷ 

ἢ 
ϑ 

ΕῚ 

ἕ 

᾿ 
" 

Ἷ 
ε 

ὅ ἀναμένοντες. Σερτωρίου δ᾽ ἐν παρόδῳ ΦΣύεσσαν, ἣ 5 

8. Κανύσιον) Κασιλῖνον οἱ. ΤΖΒοΒαοίκα δὰ Επῦγορ. ὅ, 7 }᾿οὖ , 
Ῥυυπηϑπη 5 Ρ. 390 δά. 1ὅ, οπθ, οἵ. οὐὔϊδτη ΚΊΘΌΒ (ν. δα 8 268) 
Ῥ. 22. Τῃπθ Υ, ρ. 81ὅ δάῃ. 2; Κανύσιον νἱα ὕμιν ΘΥσον ΠΙΌΤΑΙΊΙ, 
ΠΟῸΠ ΑΡρίδηὶ ὅ ἀ6 πυτηθιβ ν. ΚΙΘΌΒ Ρ. 22 8α.. Ῥϑύθυ, Ηϊβὺ. ἤοτη. 
τοῖα. Γ ρ. ΟΠ ΧΧΧΙΠΙ; Ατποϊὰ, ΤΌ. ἢ. οἵ. ΡΆΠ1Ο]., Βαρρ!. 18 
(1882) ρΡ. 112 δηΐθ ἑβδομήκοντα ταϑίούθυη πυτηθυισα ΘΧοΙ 1886 
οοηΐοπαιῦ, Οδηύδ!αρι (ν. δα 8 860) Ρ. 29 5ᾳ. ρρίϑμυτη πυτηθ- 
ταῦτα οδρὑϊνουτιηι ῬΥῸ 618, αὐ οαθθὶ θϑβθηῦ, ῬοΟΒαϊθΒ86 αἰοῖϊῦ, βθ 
ὩΪ81] οοτῦϊ ἴῃ ὑ8}1 ἀἸδβουσθρϑηθία αὐβυτααγθ διιβίτη 18 ἀϑύμως 
ἔχοντα οὐτὰ Νᾷυποκ ἀ6]. Μομᾶ., οὕτως ἔχοντα οἱ. ΚροΡΙῚ] 19 ὁ 
αηΐθ ἑκατ. οἵη. 1 

20 ὑϊδαϊατη ϑιιθβθθπουθτη ΠΟΠΟΡσΊ απ 5.186. ὡπίθ ἃ. 672,82 
Ῥοβιθητη υ. ἃρυα Ποββθα, [π80}. 56]. 1 πὶ 810 



᾿Ξ 

ψοϊϊιινι ϑιι! αγυινηι] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. 91 
88α.Ο. 

τὰ Σύλλεια ἥρητο, καταλαβόντος ὃ μὲν Σύλλας ἠτιᾶτο 

πέμπων ἐς τὸν Σκιπίωνα. ὃ δέ, εἴτε τῷ γενομένῳ 

συνεγνωχὼς εἴτε ἀποκρίσεως ἀπορῶν ὡς ἐπὶ ἀλλο- 

χότῳ δὴ τῷ Σερτωρίου ἔργῳ. τὰ ὅμηρα ἀπέπεμπε τῷ 

Σύλλᾳ. καὶ αὐτίκα ὁ στρατὺς αὐτοῦ, τῇ τὲ τῆς Συέσ- 386 

σῆς ἐν σπονδαῖς ἀλόγῳ καταλήψει καὶ τῇ τῶν ὁμήρων 

οὐχ ἀπαιτουμένων ἀποπέμψει τοὺς ὑπάτους ἔχοντες 

ἐν αἰτίαις, κρύφα τᾷ Σύλλᾳ συνετίϑεντο μεταϑήσε- 

σϑαι πρὸς αὐτόν, εἰ πελάσειε. καὶ προσιόντος αὐτίκα 881 

πάντες ἀϑρόως μετέστησαν, ὡς τὸν ὕπατον Σκιπίωνα 

χαὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ “εύκιον μόνους ἐκ τοῦ στρατοῦ 

παντὸς ἐν τῇ σχηνῇ διηπορημένους Σύλλαν κατα- 

λαβεῖν. χαί μον δοκεῖ τόδε οὐ στρατηγοῦ παϑεῖν 

ὃ Σκιπίων. ἀγνοήσας ὅλου στρατοῦ τοσήνδε συν- 

ϑήχην. 
Ε Σχιπίωνα μὲν δὴ μετὰ τοῦ παιδὸς οὐ μεταπείϑων 888 

ὃ Σύλλας ἀπέπεμπεν ἀπαϑῆ. καὶ πρὸς Νωρβανὸν ἐς 
Καπύην περὶ συμβάσεων ἔπεμπεν ἑτέρους, εἴτε δείσας 

τῆς πλέονος ᾿Ιταλίας ἔτι τοῖς ὑπάτοις συνισταμένης 

εἴτε καὶ ἐς τόνδε καϑάπερ ἐς τὸν Σκιπίωνα τεχνάξων. 

Ἢ ὅδ τ ἌνΝΑ 1 σύλλεια)] σύλλα Δ, ναϊσοὸ ροβὺ βοῦν. ὅ δυὺ (ἐπὶ τῇ 
ΒΟΙΙΟῚ (οἵ. ΠΠ 8 2) ἁαὖὺ ρατγύϊοιρίθτη οαχτῃ (ὐ ἸΠ5611 γοϊαϊὺ ὅρον. 

ἃ οἵ δὰ 8 86 θ τῇ οι. Υ 1 5α. Μομᾶ. ὑούστη Ἰοοῦχα 
Ῥαύατη ρυΐανδ, αὖ νἱαθίασ, βῖηθ οδτιϑῶ 18 οὐ στρατηγοῦ 

ζάξιον» οἱ. Μυβρυ., ἱπαΐ., ΟΕΟΟΟ 8 τὸ 14 τοσήνδε] τοιάνδε 
. Μοπᾶ. 19 ἔτι) ἐπὶ ἱ 

δ, ς 

ἘΞ 
αἴ, 

ἰἷἴω, 
ἔτ Ι 

ΟΠ 1 καταλαβόντος] ἀ6 οὐοοαρδίϊοπθο. οΟρρίαϊ υἱΐτο 86 ἀθαδθηΐξίε 
οορσιίαῦ Ῥ. ΒιοήκΚονβκὶ, 6 ἔομθθυ5 οὐ δυοίουι ἑοῦ βοτίρίοσθτη 
Ἠϊδύ. βουίουίδηαθ, Ῥαχηϊθίμιε ΑἸἰαά. Ὁταϊοϊρυποῤοὶ ΥΥ Κτακονῖθ 
δ. 8. (4890) Ρ. 98 
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99 ἘΜΦΎΛΙΟΝ Α. [δοϊϊεννιι ϑννΠ]αννιυην 

οὐδενὸς δ᾽ αὐτῷ προιόντος οὐδ᾽ ἐς ἀπόκρισιν (ὃ γάρ 

τοι Νωρβανός. ὡς ἔοικε. μὴ διαβληϑείη τὰ ὅμοια ἐς 

τὸν στρατὸν ἔδεισεν) ἀναστήσας Σύλλας ἐχώρει πρόσω 
τὰ πολέμια πάντα δῃῶν᾽ τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ Νωρβανὸς 

ἔπραττε κατ᾿ ἄλλας ὅδούς. Κάρβων δὲ ἐς τὸ ἄστυ 

προδραμὼν Μέτελλόν τε καὶ τοὺς ἄλλους, ὅσοι ὄντες 

ἀπὸ τῆς βουλῆς τῷ Σύλλᾳ συνῆσαν, ἐψηφίξετο εἶναι 

πολεμίους. αἷς ἡμέραις καὶ τὸ Καπιτώλιον ἐνεπίμ- 

πρατο᾽ χαὶ τὸ ἔργον τινὲς ἐλογοποίουν Κάρβωνος ὴ 

τῶν ὑπάτων ἢ Σύλλα πέμψαντος εἶναι, τὸ δ᾽ ἀκριβὲς 

ἄδηλον ἦν, καὶ οὐκ ἔχω τὴν αἰτίαν ἐγὼ συμβαλεῖν, 
δι’ ἣν ἂν οὕτως ἐγένετο. Σερτώριος δ᾽ ἐκ πολλοῦ 

στρατηγεῖν ἡρημένος ᾿Ιβηρίας μετὰ τὴν Συέσσης κατά- 

ληψιν ἔφευγεν ἐς τὴν ᾿Ιβηρίαν" καὶ αὐτὸν τῶν προτέ: 
ρῶν στρατηγῶν οὐ δεχομένων. πολλοὺς ἐνταῦϑα καὶ 

ὅδε Ῥωμαίοις ἀνεκένησε πόνους. πλέονος δ᾽ ἀξὶ τοῖς 

ὑπάτοις γιγνομένου στρατοῦ ἀπό τε τῆς πλέονος ᾽Ιτα: 

λέας ἔτι σφίσι συνεστώσης χαὶ ἀπὸ τῆς ὁμόρου περὶ 

τὸν ᾿Ηριδανὸν Γαλατίας, οὐδ᾽ ὁ Σύλλας ἠμέλει, περι- 
πέμπων ἐς ὅσα δύναιτο τῆς ᾿Ιταλίας. φιλίᾳ τὲ καὶ 

1 προιόντος Οἱ, πθηνῖηα ἀαοοοαογνέο (4, ἀπαθ ὅομνν. προσιόντος. 
οοηοοᾶθηβ ὑδίηθα ροβύθῶ (ὑ. ΠῚ Ρ. 116) προιόντος ρούαϊθβθ ὑθῃο 
δβυϊθαϊ προιόντος. 586. ὁ6Σ Οδρυδ 2. ὡς ἔοικε] “αὖ νἱἀ οι υτ᾽: 
ἔαϊβο ἱπθογργούαϊαν Τἡπάθη (ν. δὰ 8 860) “αὖ οοπβοηύδηθυτη 
οταῦ ἴ τῆς οτὰ. Β 11 συμβαλεῖν] συλλαβεῖν Υ 14 ἔφυ: 
γεν οἱ. Μομᾷ., οἵ. ρῥτϑοϑί. 1ὅ ἐνταῦϑα οτη. Υ͂. 16 ἀνε: 
καίνισε 1 πλέονος] μείξονος οἷ. Μοπᾶ.; πιϑ]ῖτη ἀθ]οτὶ πλέονος 
δηΐα ᾿Ιταλίας ν. 17. ἃ] τῆς ᾿Ιταλίας πλέονος φῬτϑοίοεγυ Κὶ] 
11 {τοῦν στρατοῦ οἱ. Μοπά. 19 οὐδ᾽ -- 20 ᾿Ιταλίας οι. Υ 

8. 889 Οδηα!αρ!ὶ (ν. δὰ 8 860) Ρ. ὁ 54ᾳα. π8θ0 δὅηπὸ 612,82 
ἰσιραϊ 12 ἐκ πολλοῦ] οἵ. ὙΥΠΒβάογῇ, Εδδῦ! Ηΐβρδμῃ. Ῥσον. 
Τιοῖρα. ϑυᾷ. 1 (1818) ν. 118 5αᾳᾳ. οὐ Βίοηκονβιῖ, Ὑν θη. δ αὰ 
18 (1891) ν». 188 Ββαα. 1454. τῶν προτέρων στρατηγῶν] οἵ 
γΥΠβαοτέ Ρ. 117 δάπ. 4, οοηύτω ϑυτῃ ΒΙθη κου Ρ. 187. 141 
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φύβῳ καὶ χρήμασι καὶ ἐλπέσιν ἀγείρων. μέχρι τὸ λοι- 

πὸν τοῦ ϑέρους ἑἕχατέροις ἐς ταῦτα ἀνηλώϑη. 

᾿ ποῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους ὕπατοι μὲν ἐγενέσϑην Παπί- 594 

ριός τε Κάρβων αὖϑις καὶ Μάριος ὁ ἀδελφιδοῦς Μαρίου 4»α.0. 
ποῦ περιφανοῦς, ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν ἔτη γεγονώς" χειμὼν 

δὲ καὶ κρύος πολὺ γενόμενον ἅπαντας ἀλλήλων διέστη- 

σὲν. ἀρχομένου δ᾽ ἦρος περὶ τὸν 4ἰσῖνον ποταμὸν 5390 

ἐξ ἠοῦς ἐπὶ μεσημβρίαν ἀγὼν καρτερὸς ἐγένετο Με- 

τέλλῳ τὲ χαὶ Καρρίνᾳ, Κάρβωνος στρατηγῷ. πρὸς ἀλλή- 

λους καὶ φεύγει μὲν ὃ Καρρίνας πολλοὺς ἀποβαλών, 

τὰ δὲ περίοιχα πάντα ἐς τὸν Μέτελλον ἀπὸ τῶν ὑπά- 

τῶν μετετίϑετο. Μέτελλον δὲ Κάρβων καταλαβὼν 39ς 

ἐφρούρει περικαϑήμενος. ἔστε Μάριον τὸν ἕτερον 

ὕπατον μεγάλῃ μάχῃ περὶ Πραινεστὸν ἡττῆσϑαι πυϑύό- 

μξνος ἀνεστρατοπέδευεν ἐς ᾿Αρίμινον. καὶ τοῦδε μὲν 

Πομπήιος τῆς οὐραγίας ἐξαπτόμενος ἠνώχλει, ἡ δὲ 

περὶ Πραινεστὸν ἧσσα ὧδε ἐγένετο. Σύλλα Σήτιον 391 

χαταλαβόντος. ὃ Μάριος ἀγχοῦ στρατοπεδεύων ὑπ- 

ἐχώρει χατ᾽ ὀλίγον, ὡς δ᾽ ἦλϑεν ἐπὶ τὸν καλούμενον 

Ἱερὸν λιμένα. ἐξέτασσεν ἐς μάχην καὶ ἠγωνίζετο προ- 

ϑύμως. ἀρχομένου δ᾽ ἐνδιδόναι τοῦ λαιοῦ μέρους, 898 

ΨΦ 1 ἀγείρων] {πάντας πειρῶν οἱ. Μοπᾶ., ᾿ἸτιρτοθθὈ θυ, ἐγεί- 
ρῶν ϑοβθηκὶ ρ. 11 4ζ2. ἀναλώϑη β80γ. Μοπᾶ. 7 αἰσῆνον Β, 

σηνον Υ, Κἰδίημμιὴηι ὦ. Αἶσιν οἱ. ϑοιιν., βθᾶ οἵ. βοιαϊσο (ν. δὰ 
8188) ρ. ὅ81 98α. καρίνᾳ οὐκαρίνας ΥἡΎ7 1 ἀνεστρατοπέδευσεν 
οἱ. Μοπᾶ. οἵ. ρσαϑέ 11 Σήτιον] Ρ]αἴάτομο 5.1]. ὁ. 28 θδᾶθιη 
[γΘ 6Χχ 8110 [Ὀπύθ πϑυυϑηθ Σίγνιον (1. 6. ϑδίρηϊδ) ραρπϑθ Ἰοοιιβ 
δῦ 21 μέρους] κέρατος ν6] κέρως οἱ. Μοπᾷᾶ., απὸ νἱχ ΟΡῈΒ, 

4586. ὁ ἀδελφιδοῦς} Β]1ὰ8 566. 8 211. 280, οὗ ρτϑϑῦθυ. 811085 
|) ΠΡ ν. 392 δύῃ. 4. δἰτέου ᾿πάϊοαῦ Τἡπάθη (ν. δᾶ 8 860) 

Ῥ. 00 δᾶπ. 51: (6 δοίαξθ οἷὰβ οἵ Ὀυατθδηῃ 1Ὁ14. δάπ. ὅ, [ῃπὸ 
Υ ν. 862 δάῃ. 4, ἃ αὐἱθὰβ αἰββθηθ Μοιάσηβοα, Εν. Θθβοι. Π 
Ρ. 823 20 ἱερὸν λιμένα] οἵ. ΝΊΒΒοι, 104]. Τιᾶπάθ5κ. Π, 2 Ρ. 661 
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94 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [δον ϑιιίϊανμην 

σπεῖραι πέντε πεξῶν καὶ δύο ἱππέων οὐκ ἀναμείνασαι 
τὴν τροπὴν ἐχφανῆναι τά τὲ σημεῖα ἔρριψαν ὁμοῦ 

χαὶ πρὸς τὸν Σύλλαν μετετίϑεντο. καὶ τόδ᾽ εὐθὺς 

ἦρχε τῷ Μαρίῳ δυσχεροῦς ἥττης. κοπτόμενοι γὰρ ἐς 
Πραινεστὸν ἔφευγον ἅπαντες. ὅπομένου τοῦ Σύλλα 

σὺν δρόμῳ. καὶ οἱ Πραινέστιοι τοὺς μὲν πρώτους 
αὐτῶν εἰσεδέξαντο, Σύλλα δ᾽ ἐπικειμένου τὰς πύλας 

ἀπέκλεισαν καὶ Μάριον καλῳδίοις ἀνιμήσαντο. πολὺς 

᾿ ἄλλος ἐκ τοῦδε περὶ τοῖς τείχεσυν ἐγίγνξτο φόνος, 

χαὶ πλῆϑος αἰχμαλώτων ὁ Σύλλας ἔλαβεν, ὧν τοὺς 
Σαυνίτας ἔκτεινε πάντας ὡς αἰεὶ χαλεποὺς Ῥωμαίοις 

γενομένους. : ᾿ 

ταῖς δ᾽ αὐταῖς ἡμέραις καὶ Μέτελλος ἐνίκα ἕτερον 

Κάρβωνος στρατόν, πέντε κἀνταῦϑα σπειρῶν ἐν τῷ 
ἔργῳ σεσωσμένων ἐς Μέτελλον. Πομπήιός τὲ Μάρ- 

κιον ἐνίκα περὶ πόλιν Σήνας καὶ τὴν πόλιν διήρπα- 

ξεν. ὃ δὲ Σύλλας τὸν Μάριον ἐς Πραινεστὸν κατα- 

κλείσας τὴν πόλιν ἀπετάφρευε καὶ ἀπετείχιξεν ἐκ μα- 
κροῦ διαστήματος καὶ Πουχρήτιον Ὀφέλλαν ἐπέστησε 

τῷ ἔργῳ, ὡς οὐκέτι μάχῃ παραστησόμενος Μάριον, 

ἀλλὰ λιμῷ. Μάριος δὲ οὐδὲν χρηστὸν ἔτι προσδοκῶν 

τοὺς ἰδίους ἐχϑροὺς ἠπείγετο προανελεῖν καὶ Βρούτῳ 

στρατηγοῦντι τῆς πόλεως ἐπέστελλε {τὴν σύγκλητον 

ὡς ἐπί τι ἄλλο συναγαγεῖν καὶ κτεῖναι Πόπλιον ᾿“νεῇ 

8 μετέϑεντο οἱ. Μοπά., οἵ, ργϑϑῖ. τόδ᾽ τότε ΒΟ 6 Πραιν 8 
στῖνοι οἱ. Μαβρτ., Βθα οἵ 8 484. 487 9 ἐκ τοῦδε] αὐτοῦδε Ὁ) 
16 σήνας Οὐ οὐ ΟἸανον, [δα]. ἀπῦ. Ῥ. 607 8ᾳ., σίνας ΟἹ 238 {τὴν 

22. οϑὺ ἴ,. Τππῖὰβ Βυαΐαβ Πδιμδβίρριβ (Υ. 8. 428), οἵ. ῬΟῈ 
Ῥιρθίυτη Ὀγυτπᾶπη Πὄ Ρ. 8398 άπ. Τ, ΤΥ Ῥ». 49 π. ὅ8, ὙΝ116 
Ἀγροπᾶ. Ρ. 1117 24. Ὁ. 9ὅ, 1 ἅο Ῥ. Απὐϊβύϊο ν. ΚΙΘῸ8Β. ἃ. Ῥϑυϊγ- 

Ἰββονῶ 1,2 ». 2047, 18 “ἢ 
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στιον χαὶ Παπίριον Κάρβωνα ἕτερον καὶ Δεύκιον 

οἰ ομίτιον χαὶ Μούκιον Σκαιόλαν, τὸν τὴν μεγίστην 

Ῥωμαίοις ἱερωσύνην ἱερωμένον. οἱ μὲν δὴ δύο τῶνδε 404 

᾿ἀνῃρέϑησαν ἐν τῇ βουλῇ, καϑὰ Μάριος προσέταξε, 

ὅ τῶν ̓ σρογέον. ἐς τὸ βουλευτήριον ἐσαχϑέντων᾽ φῦ οἱ 

τιος δ᾽ ἐχτρέχων παρὰ τὴν ἔξοδον ἐκά μαφιδις, καὶ μι- 

χρὸν νρὸ τοῦ βουλευτηρίου Σκχαιόλας. τά τε σώματα 

᾿ αὐτῶν ἐς τὸν ποταμὸν ἐρρίφη" ἐπεπόλαξε γὰρ ἤδη 

μὴ καταϑάπτεσϑαι τοὺς ἀναιρουμένου. Σύλλας δὲ 40ὅ 

τὸ στρατὸν ἐς Ῥώμην χατὰ μέρη δι’ ἑτέρων καὶ ἑτέρων 

ὁδῶν περιέπεμπεν., ἐντελλόμενος τὰς πύλας καταλαβεῖν, 

, '"Βεὶ δὲ ἀποκρουσϑεῖεν. ἐπὶ Ὄστια χωρεῖν. τοὺς δὲ αἵ τε 400 

' πόλεις πον υϑενονταὶ ξὺν φόβῳ προσεδέχοντο. καὶ τὸ 

ἄστυ προσιοῦσι τὰς πύλας 'ἀνέφξαν., ὑπό τε λιμοῦ πιε- 

τὸ ξούμενοι καὶ τῶν παρόντων κακῶν ἄρα ἀεὶ τὰ ἐπικρα- 

τοῦντα φέρειν ἐϑιξόμενοι. 
9 Σύλλας δ᾽ ὡς ἔμαϑεν, αὐτίχα ἐπελϑὼν τὴν μὲν 401 

πν  ὸν ἵδρυσε πρὸ τῶν πυλῶν ἐν τῷ ᾿Δρείῳ πεδίῳ, 

αὐτὸς δ᾽ εἴσω ΜΟΘΉΜΤΕΥ, ἐκφυγόντων τῶν ἀντιστασιω- 

Ὁ τῶν ἁπάντων. καὶ τὰ μὲν τούτων αὐτίχα ἐδημεύετο 

᾿ καὶ διεπιπράσκετο, τὸν δὲ δῆμον ἐς ἐκκλησίαν συν- 

ἀγαγὼν τήν τε ἀνάγκην τῶν παρόντων ὠλοφύρετο καὶ 

ϑαρρεῖν προσέταξεν ὡς αὐτίκα τῶνδε παυσομένων καὶ 
“ὃ ΄᾽Ο’. 

Ἧ 
ἱ λον μὴ οἱ. Μοπᾷ., 56 οὗ 8 481, Π 8 110. 400, 1Π 
Ἕ 184. 296, ΤΥ ξ 817. 186 οἷο. ϑάπτεσθαι ἱ 12 Ὄστια 

; οἱ δα 8 808 18 σὺν δον. Μοπᾶ, 18 5βα. δαὺ καὶ οἱ κατ 
ἄστυ αὖ ἀνέῳξεν Βουϊθοπάσηη οἱ. Μομπᾶ., βθα Ο, αὰο πιὐξατ, 
ΠΟ γουθ ἴαϊθο; τὸ ἄστυ---ἀνέῳξαν οδὺ 6Χ αϑὰ Αρρίδπθο, οἵ, Κιαρ 
ΠΡ. ὁ 14 856. πιεζούμενοι Ὁ ἃ, πιεζόμενοι τθ]ααὶ, γα]ἹρῸ 
:1ὅ χαχὰ Β ἀεὶ οτη. 1 1ὔ ΒᾺ. κακῶν τὰ ἀεὶ ἐπικρατοῦντα 
οἱ. ΟΟΌ. Ρ. 218, αὐ οἵ. Κτᾶροτι, ατ. ϑρυδοὶ)]. ὅ 8ὶ ὅ0, 10, ὅ, Ζοτγα!κΚ Ρ. 61 

. 84. 46 Ῥαρίτίο οὗ. Ὀτυασιδηη Π525| ᾿. 894, ἀθ Τοιηῖίο 1018, 
οἱ Μύμσοσ ἂρ. Ῥαυϊγ- ΥΊββονα ὅ, 1 τ. 1898, δ6 

β 
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96 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [ϑοϊπιννι διμαγνιθῦ 

τῆς πολιτείας ἐς τὸ δέον ἐλευσομένης. διοικησάμενος 
δ᾽ ὅσα ἤπειγε καὶ τῇ πόλει τινὰς ἐπιστήσας τῶν ; 

ἑαυτοῦ ἐξώρμησεν ἐς Κλούσιον. ἔνϑα τοῦ πολέμου 
τὰ λοιπὰ ἤκμαξεν. ἐν δὲ τούτῳ τοῖς ὑπάτοις προσ- 
ἐγένοντο ἱππεῖς Κελτίβηρες. ὑπὸ τῶν ἐν ᾿Ιβηρίᾳ στρα- 

τηγῶν ἀπεσταλμένοι. καὶ γενομένης παρὰ τὸν Γλάνιν 

ποταμὸν ἱππομαχίας ὃ μὲν Σύλλας ἔκτεινεν ἐς πεντή- 
χοντὰ τῶν πολεμίων. διακόσιοι δὲ χαὶ ἑβδομήκοντα 

τῶνδε τῶν Κελτιβήρων ηὐτομόλησαν ἐς Σύλλαν; καὶ 
τοὺς λοιποὺς ὃ Κάρβων ἀνεῖλεν, εἴτε χαλεπήνας τῆς 

τῶν ὁμοεϑνῶν αὐτομολίας εἴτε δείσας περὶ ὁμοίου. 

τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χρόνου περὶ Σατουρνίαν ἑτέρῳ μέρει 
τοὺς ἐχϑροὺς ὃ Σύλλας ἐνίκα. καὶ Μέτελλος ἐπὶ Ῥά- 

βενναν περιπλέων τὴν Οὐριτανὴν χώραν. πεδιάδα καὶ 

πυροφόρον οὖσαν, προχατελάμβανεν. ἔς τὲ Νέαν πό-1 

λὲν ἐκ προδοσίας νυχτὸς ἕτεροι τῶν Συλλείων ἐσελ- 

ϑόντες ἔχτειναν ἅπαντας χωρὶς ὀλίγων διαφυγόντων. 

καὶ τὰς τριήρεις τῆς πόλεως ἔλαβον. αὐτῷ δὲ Σύλλᾳ 
καὶ Κάρβωνι περὶ Κλούσιον ἐξ ἠοῦς ἐπὶ ἑσπέραν 
γίγνεται μάχη καρτερά" καὶ φανέντες ἀλλήλοις ἰσό- 

ὠαχοι μετὰ σκότους διεκχρίϑησαν. ἐν δὲ τῷ Σπωλη- 

ΗΠ ΡΥ 

ΡΣ -ΨΥ ΡΤ 

Ἐ-- Ω 

ΘΑ͂, μϑββ. τς μα 

1 ἀνελευσομένης οἱ. Μοπά. 1 ὁ μὲν Σύλλας οτι. Υ 
12 σαρτουρνίαν (5810) Β ἑτέρῳ ζστρατοῦ» μέρει οἱ. Μεπᾷ., οἵ 
8 898. Οὐπίθοθύϑτη τέλϑι, οἵ. 8 420 18 5ᾳ. ῥάβενναν ΟἹ, οοπβύ., 
Ῥάουενναν 501. Μοπά. 14 πλέων Υ 11 δαῦ Βουιροπα πὶ 
ἅπαντας {τοὺς ἀντιστασιώταςΣ ν6] {τοὺς Σύλλᾳ ἀντιπράττοντας) 
ααὺ ἰρϑῦτη ἅπαντας ΟοΟΙτιρύστη 6886 οἱ. Μϑπα., βθα οχ οἷβ, αὰδθ 
φτϑθοθαπηῦ, ἔβοι]θ τοὺς ἐχϑροὺς Βα ΓΒ 19 περὶ Κλού- 
σιον οτη. Υ 20 χκρατερὰ ἰ 21 μετὰ σκχότος οἱ. Μυβρτ., 5Βῖπθ 
οϑαβἕ 21 μα. σχωλυτίῳ, π᾿ ϑαρτᾶ κ, ἡ Βαρτδ υ ἃ τη. 1, Υ͂ 

Σττυςσς, κὰκ δῖος, «οἱ το τὶ ας, δύσις 

ὃ Γλάνιν) ἂθ ἕοτταα, ποιηϊηΐβ ν. Νίββθι, [6]. Τιαμάθβκ. Π, 1 
ΡῬ. 816 δάη. 6 14 τὴν Οὐριτανὴν χώραν] ἃργυτα νἱτι ϑηστη 
᾿ἱπύθ]οσιὺ ϑύγδομθη- θανίαάβοι (οἵ. Εϑῦαβ 8. νυ.) ' 
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τίῳ πεδίῳ Πομπήιος καὶ Κράσσος, ἄμφω Σύλλα στρα- 

τηγοί. κτείνουσι τῶν Καρβωνείων εἰς τρισχιλίους καὶ 

Καρρίναν τὸν ἀντιστρατηγοῦντα σφίσιν ἐπολιόρκουν, 

Ο ἔστε Κάρβων μὲν ἕτερον τῷ Καρρίνᾳ στρατὸν ἔπεμ- 

εν" ὁ δὲ Σύλλας αἰσϑόμενος καὶ ἐφεδρεύσας ἔκτεινεν 
᾿ αὐτῶν παροδευόντων ἐς δισχιλίους, καὶ Καρρίνας δὲ νυ- 

β χτός, ὕδατός τε ὄντος ἐξ οὐρανοῦ πολλοῦ καὶ σκότους, 

᾿ αἰσϑομένων μέν τι τῶν περικαϑημένων. διὰ δὲ τὸν 

ὄμβρον ἀμελούντων, διέφυγε. καὶ Κάρβων ἐς Πραινε- 4τ4 

τὸ στὸν Μαρίῳ τῷ συνάρχῳ Μάρκιον ἔπεμπεν, ὀχτὼ 

τέλη στρατιᾶς ὄχδντα, πυνϑανόμενος αὐτὸν ὑπὸ λιμοῦ 

᾿χκακοπαϑεῖν᾽ οἷς ὃ Ππομπήιορ ἐξ ἐνέδρας ἐν στενῷ 

προσπεσὼν τρέπεταί τε καὶ πολλοὺς διαφϑείρας ὃς 

γόον συνέχλεισε τοὺς λοιπούς. ἐξ οὗ Μάρκιος μὲν 41 

τὸ οὐ σβέσας τὸ πῦρ ἀπεδίδρασχεν, ὁ δὲ στρατὸς αὐτῷ 

| ὯΝ αἰτίαν τῆς ἐνέδρας προστιϑεὶς ἐστασίασε χαλεπῶς 

καὶ τέλος μὲν ὑπὸ τοῖς σημείοις ὅλον ἄνευ παραγγέλ- 

ματος ἐπανῆλϑεν ἐς ᾿Δρίμινον, οἵ λοιποὶ δ᾽ ἐς τὰς 
πατρίδας κατὰ μέρη διελύϑησαν., ὡς ἑπτὰ σπείρας τῷ 

30 στρατηγῷ μόνας παραμεῖναι. καὶ Μάρκιος μὲν ὧδε 410 

᾿ πράξας κακῶς ἐς Κάρβωνα ἐπανήει, Μᾶρκον δὲ Δαμ- 

᾿πώνιον ἐκ Δευκανίας καὶ Πόντιον Τελεσῖνον ἐκ τῆς 

: Σαυνίτιδος καὶ τὸν Καπυαῖον Γοῦτταν. μεϑ᾽ ἑπτὰ 

μυριάδων ἐπειγομένους Μάριον ἐξελέσϑαι τῆς πολιορ- 

ϑ καρίναν Υ, οοπϑύ. 6 δὲ οὔτ Α νυ ]Ἱρὸ ΟΠ ΒΒ ΠῚ τϑϑοσαϊ 
Ἰ δὲ γνοβϑὺ σκότους δαάαϊὺ Α, οἵ. δὰ γν. 6 8 μέν τι] μέντοι Υ 
11. πυνϑανόμενος ΟΟΥΤ. ΘΧ ᾿πυνϑανόμενον Β 16 τῆς πα φρο 
τῆς συμφορᾶς Θχϑρθοίανιύ Μοπᾶ. 11 τοῖς] τηῖς (810) Β 
20 περιμεῖναι Υ 21 κακῶς 46]. ΟΟὈ. ν». 2318, 5Ϊη6 οὔτδ8 

ος ῶ388α. ἀθ πὐπηθτο οὗ, ΚΙΘῸ5 (τ. δὰ 8 ρα, Ῥ. 20 οὐ ἜΗΝ 
(ν. δὰ 8 800) Ρ. 89 8α. 

ἈρριανυβΠ. γ 
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κίας. ὃ Σύλλας ἐν τοῖς στενοῖς, ἧ μόνῃ διαβατὸν ἦν, 
ἀπέχλειε τῆς παρόδου. χαὶ ὁ Μάριος. ἀπογινώσκων 
ἤδη τὰς ἔξωϑεν ἐπικουρίας. φρούριον ἐν τῷ μεταιχ- 

μίῳ μεγάλῳ ὄντι ἤγειρεν. ἐς ὃ. καὶ μηχανὰφ᾽ καὶ στρα- 

τιὰν συναγαγὼν. ἐπεχείρει: βιάσασϑαι τὸν. “ουκρήτιον. : 
πολυημέρου δ᾽ αὐτῷ καὶ ποικίλης τῆς πείρας γενο- 
μένης. οὐδὲν ἀνύων ἐς Πραινεστὸν αὖϑις συνεκλείετο. 

καὶ περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας ἐν Φαυεντίᾳ Κάρβων 9 

: καὶ Νωρβανὺς ἐξ ὁδοῦ βραχὺ πρὸ ἑσπέρας ἐπὶ τὸ Με- 

419 

420 

τέλλου: στρατόπεδον ἐλϑόντες, λοιπῆς οὔσης. ὥρας αὐᾶξ τὸ 

καὶ ἀμπέλων πυκνῶν περικειμένων, ἀνοήτως μάλα ὑπὸ 
ὀργῆς ἐς μάχην ἐξέταττον, ἐλπίσαντες Μέγελλον τῷ 

παραλύγῳ καταπλήξειν. ἡττώμενοι δὲ ὡς ἐν ἀφυεῖ ' 
χωρίῳ. τε: καὶ ὥρᾳ. καὶ ἐς τὰ φυτὰ ἐμπίπτοντες ἐφϑεί- 

ροντὸ χατὰ πλῆϑος, ὡς ἀπολέσϑαι μὲν ἀμφὶ. τοὺς μυ- τ 

οίους, αὐτομολῆσαι δ᾽ ἐς. ἑξακισχιλίους καὶ τοὺς λοι: 

ποὺς. διαρριφῆναι, μόνων ἐν τάξει. χιλίων ἐπανελϑύόντων 

ἐς ̓ Δἀρίμινον. τέλος" δ᾽ ἄλλο Αευχανῶν. ἀγόμενον ὑπὸ 
᾿Αλβενουανοῦ, τῆς ἥττης πυϑύόμενον., μετεχώρει. πρὺξ Ἶ 

. Μέτελλον δυσχεραίνοντος ᾿4λβενουανοῦ: «ὃ δὲ τότε: μὲν 5ι 

οὐ χατασχὼν τῆς ὁρμῆς αὑτὸν ἐς Νωρβανὸν ἐπανῆλϑεν, 

1 ἐν] δαὺ φστρατοπεδεύσας ἕν. δαὺ ἐνστρατοπεδεύσας τηᾶ- 
πα Μομᾶ:, 5θα ἰἅπρδ ἐν τοῖς στενοῖς Θἄτη ἀπέκλειε, οἵ: Ρ]ΐ. 
Β116 6. 29 Τιἀνώσας. οἰ. Μοπά., 8ρᾷ οὗ, ρὑχϑϑθ:;  [1δ. ἀρρή- 
γιον ΟἹ, ἀγγίρίνη Ο, ᾿ἀρρήτιον οὰτα Ο6]. 6. ϑὅοιν., ροβύθα. 
οομϊοΐθηβ ᾿Δρίμινον 00]]1. 8 896. 41ὅ;: Μοπα. οὐΐϑιη Ῥβ.- Αβοοῃ. 
Ῥ. 168, 20. ΟΥΘ}}} -Βεαϊύθυ. οοπξυὐ, Π]ὰὰ ἠθμοῦ Τηάθῃ (ν. δὰ 
ὃ 860) ρ». 48: θά: 8ᾷπ. 80 19.. 30. Ρ, 99, 9. ἀλβενουανοῦ. ΟἹ, 
οἵ, ΕΘΚίηροΣ (ν. δ 8. 181)». 29.8ᾳᾳ., «Αἠδέμονανε Ος; οἵ, 8.271. 280΄ 
21 αὑτὸν ἱ, αὐτὸν Ο, αὐτὸ οἱ. Μαβρτ. οὗν 6χ. Ο. ὅοιν... να ]ρὸ 

1 46 δηρτιβίϊ δ ν. [πὸ Υ Ῥ. 384 δά. 2, Οδηΐα!αρὶ (ν. δὰ 8 860) 
Ῥ. 18 5ᾳ.., Μοτησηβθῃ, ἢ. ὕθβοι 115 Ρ. 827 δάῃ., οἵ 8 428. 428. 
41 8. περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας] οὗ, Οδμηθαϊαρ! Ρ. 21 βᾳ:; δτ- 
Ῥομθῖῃ ἢ. 1. ὍΘΙ ΘΙΤΌΓΘΙΙ ποιηϊῃδίατη 6886: Ἰάθχῃ. Ῥαΐαΐ 
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οὐ πολλαῖς δὲ ἡμέραις. ὕστερον κρύφα τῷ Σύλλᾳ κοινο- 

λογησάμενος καὶ λαβὼν ἄδειαν, εἴ τι πράξειεν ἀξιό- 

λογον, ἐπὶ. ἑστίασιν ἐκάλει Νωρβανόν τε καὶ τοὺς 

συνόντας αὐτῷ στρατηγούς, Γάιον ᾿Αντίπατρον καὶ 
 Φλάυιον Φιμβρίαν,. ἀδελφὸν τοῦδε τοῦ περὶ τὴν ᾿Ἵσίαν 
ἑαυτὸν ἀνελόντος. ὅσοι τε ἄλλοι τῶν Καρβωνείων 

στρατηγοὶ τότε παρῆσαν. ὡς δ᾽ ἀφίχοντο χωρές. γὲ 

᾿Νωρβανοῦ (μόνος γὰρ οὐχ: ἀφίκετο), πάντας αὐτοὺς 

ὃ ̓ Δλβενουανὸς ἔχτεινεν ἐπὶ τῆς διαίτης. καὶ ἐς τὸν 
Σύλλαν διέφυγε. Νωρβανὸς. δὲ καὶ ᾿Δρίμινον ἐπὶ 

τῇδε τῇ συμφορᾷ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν πλησίον στρατο- 
΄πέδων ἐς. τὸν Σύλλαν μεταχωρεῖν πυνϑανόμενος. τῶν 

τὲ παρόντων οἱ φίλων οὐδένα ἔτι πιστὸν οὐδὲ βέβαιον 

ὡς ἐν συμφοραῖς τιϑέμενος, ἰδιωτικοῦ σκάφους ἐπιβὰς 
ἐς Ῥύδον διέπλευσεν" ὅϑεν ὕστερον ἐξαιτούμενος ὑπὸ 

τοῦ Σύλλα, Ῥοδίων ἔτι ἀμφιγνοούντων, ἑαυτὸν ἐν 

ἀγορᾷ μέσῃ. διέφϑειρε. 
᾿ς Κάρβων δὲ ἕτερα δύο τέλη. στρατιωτῶν ἐς Πραινε- 

στὸν ἄγειν ἔπεμπε Φαμάσιππον. ὑπερεπειγόμενος Μά- 

ριον ἐκλῦσαι τῆς πολιορκίας: ἀλλ᾿ οὐδ᾽ οὗτοι τὰ στενὰ 
διελϑεῖν ἐδύναντο φυλασσόμενα ὑπὸ τοῦ Σύλλα. Γα- 
λάται τε ὅσοι ἀπὸ Ῥαβέννης ἐπὶ τὰ “λπεια παρήκου- 

σιν, ἀϑρόως. ἐς Μέτελλον μετετίϑεντο" καὶ “εύχολλος 

ρὸυς τῶν Καρβωνείων ἐνίκα περὶ Πλακεντίαν. ὧν 

18α. χοινφολογησάμενος Υ, οὐ δία ρορίσιίξ Ο, οτα. Β, προσέ- 
πέμπεὶ ἀἍἅ ἀντίπεστρον 1ὸῸ ὃὅ τοῦδε] τόνδε οἱ: ΝΙΌΒΡΥ., ΠΟΙ 
τϑοῦβ 8. ἀφίκετο] ἀφίετο Β 10 Ἀρίμινον] ᾿ἀρρήτιον Ἐ. 1. 
ϑ8 1 ΜΘ πᾶ, ποῖ τϑοῦδ. ΟΡ που 18: τέλη δύο ἱ 

 ὅ τοῦδε τοῦ --- ἀνελόντος] οἵ. ΜΙΐζῃν. ὁ. 60 18 βΒαα. οἵ. 
[πάθη (τ. δα 8 860) Ρ. θά δάπ. 81 24 περὶ Πλακεντίαν] [ἡν. 

. 88. οὐ Ὑ611. 2. 28: 1. δὰ Εἰ ἀοούίαχα Ῥαρνιϑτῃ ϑοίατη αἰοαῃΐ, 
γυαρα ορρίάυτη ποῦ ταυ]ΐαχη αὐϑεὺ ὡ' ΡΙοθυξϊ 

δ2α.0. 
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100 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [δοϊμνευ Θι  αγαίηι 

τ ἷ ἐ: 

Ε-. 
ὡ 

ὁ Κάρβων πυνϑανόμενος. τρισμυρίους ὅμως ἔτι ἔχων. 
περὶ τὸ Κλούσιον καὶ δύο τέλη τὰ “Ιαμασίππου καὶ 
ἕτερα περὶ Καρρίναν καὶ Μάρκιον Σαυνιτῶν τε αὐτῷ 

χειρὶ πολλῇ προϑύμως περὶ τὰ στενὰ κακοπαϑούν- 

τῶν. ἀπογνοὺς ἁπάντων ἀσϑενῶς ἔφευγε σὺν τοῖς 
φίλοις ἐς Λιβύην ἐξ ᾿Ιταλίας, ὕπατος ἔτι ὥν, ὡς Διβύην 

παραστησόμενος ἀντὶ τῆς ᾿Ιταλίας. τῶν δ᾽ ὑπολειφϑέν-. 
τῶν οἱ μὲν ἀμφὶ τὸ Κλούσιον Πομπηίῳ συνενεχϑέντες, 

ἐς μάχην ἀπέβαλον ἐς δισμυρίους καὶ ὡς ἐπὶ συμφορᾷ 

μεγίστῃ καὶ τὸ λοιπὸν τοῦδε τοῦ στρατοῦ ἐς τὰς πατρί- 

δας κατὰ μέρη διελύϑη" Καρρίνας δὲ καὶ Μάρκιος καὶ 

Ζαμάσιππος οἷς εἶχον ἅπασιν ἐπὶ τὰ στενὰ ἐχώρουν 

ὡς ὁμοῦ τοῖς Σιαυνίταις βιασόμενοι πάντως αὐτὰ περᾶ- 

σαι. οὐ δυνηϑέντες δὲ οὐδ᾽ ὥς, ἐφέροντο ἐς Ῥώμην 

ὡς ἔρημον ἀνδρῶν καὶ τροφῶν ἅμα καταληψόμενοι τὸ 
ἄστυ καὶ πρὸ σταδίων ἑκατὸν ἐστρατοπέδευον ἀμφὶ 
τὴν λβανῶν γῆν. δείσας οὖν ὃ Σύλλας περὶ τῇ πόλει 
τοὺς μὲν ἱππέας προύπεμψε χατὰ σπουδὴν ἐνοχλεῖν 

αὐτοῖς ὁδεύουσιν, αὐτὸς δ᾽ ἐπειχϑεὶς ἀϑρόῳ τῷ στρατῷ 

παρὰ ταῖς Κολλίναις πύλαις περὶ μεσημβρίαν ἐστρατο- 

πέδευσεν., ἀμφὶ τὸ τῆς ᾿φροδίτης ἱερόν, ἤδη καὶ τῶν 
πολεμίων περὶ τὴν πόλιν στρατοπεδευόντων. μάχης δ᾽ 

εὐθὺς αὐτοῖς περὶ δείλην ἑσπέραν γενομένης τῷ μὲν 
δεξιῷ Σύλλας ἐκράτει. τὸ δὲ λαιὸν ἡττώμενον ἐπὶ τὰς 

4 περὶ ΟΟ, ἔτι περὶ 1 ὅ ἀσϑενῶς {μάλα οἱ. Μοπά. 
ἔφυγε οἱ. Μοπά., οἵ. ῥτδϑῇ. ἔφερον ὨΙὰ., οὐτοτθ, αὖ νἀ θέαν 
11 ἀλβανὸν γῆν, αὖ νἱαθίαν, ΄, αὐ Αἰδαγιη Ὁ 19 ἐπα- 
χϑεὶς ἃ 22 περὶ] παρὰ οἱ. Μοπᾶ., νἱχ τϑοίθ, οἵ. 8 895. 401 

; 
! 

8 011]. 2, 28,1 ἄποβ ϑθυυ"οι δὰ ΟἸβίυτη γ]οἶβ86 ὑτδατῦ, 
αὐο8 ἔαϊ]886 Ἰθραύοβ Ῥοσηρϑὶ Ὑϑυιβ:π}116. οϑῦ ' 

᾿ 
᾿ 
Ἵ 
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πύλας κατέφυγεν. οἱ δὲ γέροντες, ὄντες ἐπὶ τῶν τει- 480 

χῶν, ὡς εἶδον αὐτοῖς συνεστρέχοντας τοὺς πολεμίους, 

τὰς πύλας καϑῆχαν ἀπὸ μηχανῆς" αἵ δ᾽ ἐμπίπτουσαι 

πολλοὺς μὲν ἀπὸ τοῦ στρατοῦ διέφϑειραν, πολλοὺς δ᾽ 

τἀπὸ τῆς βουλῆς, οἱ λοιποὶ δ᾽ ὑπὸ δέους καὶ ἀνάγκης 

β ἀνέστρεφον ἐς τοὺς πολεμίους. καὶ νυκτὸς ὅλης ἀγωνιυ- 481 

 δάμενοι πολὺ πλῆϑος ἔχτειναν᾽ ἔχτειναν δὲ καὶ τῶν 

: στρατηγῶν Τελεσῖνόν τὲ χαὶ ᾿Ἵλβῖνον καὶ τὰ στρατό- 

πεδὰ αὐτῶν ἔλαβον. “αμπώνιός τε ὁ Μευκανὸς καὶ 

υ Μάρχιος καὶ Καρρίνας ὅσοι τὲ ἄλλοι στρατηγοὶ τῆς 

Καρβωνείου στάσεως αὐτοῖς συνῆσαν, διέφυγον. καὶ 482 

ϑάνατος ἐκ τοῦδε τοῦ ἔργου πέντε μυριάδων ἐδόκει 

γενέσθαι παρ᾽ ἀμφοτέρων᾽ τά τε αἰχμάλωτα ὀχτακισ- 

χιλίων πλείω γενόμενα Σύλλας, ὅτι Σαυνῖται τὸ πλέον 

τὸ ἦν, κατηχόντισε. μετὰ δὲ μίαν ἡμέραν αὐτῷ καὶ 488 

 Μάρχιος καὶ Καρρίνας ἁλόντες προσήγοντο" καὶ οὐδὲ 

τῶνδε φειδόμενος οἷα Ῥωμαίων ἔχτεινεν ἄμφω. καὶ 

τὰς χεφαλὰς ἐς Πραινεστὸν “Ἱουχρητίῳ περὶ τὰ τείχη 

9 περιενεγχεῖν ἔπεμψεν. 

4 ππΠραινέστιοι δὲ καὶ τάδε ϑεώμενοι καὶ τὸν Κάρ- 484 
βῶνος στρατὸν ἀπολωλέναι πάντα πυνϑανόμενοι αὐτόν 

τε ᾿Νωρβανὸν) ἤδη φυγεῖν ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ τὴν ἄλλην 

Ἰταλίαν καὶ Ῥώμην ἐπ᾿ αὐτῇ Σύλλαν ἐχτενῶς κεχειρῶ- 

σϑαι. τὴν πόλιν τῷ “ουχρητίῳ παρέδοσαν, Μαρίου 

1 (οἱ ὄντες οἱ. Μίομπα., 5θα οἵ δὰ 8112 2 συντρέχοντας 
ὙΙ ὃ λοιποὶ] πολλοὶ 160 9 τε] δὲ οἱ. Νδιοκ 10 Μάρ- 
χιος (6]., μάρκελλος 1101] 18 παρ΄ 6161] τηϑ] αἱ Μοπά., οοπέγῳ 
Ζεταϊκ ». 78 οὐ Ξοβθῃκὶ Ρ. 174; οὗ οὐΐδιη ῬΟ]ΥΌ. 4. 12. 1: 
ΕΒ 89 4 30 5ᾳ. καρβώνιον ἃ. κάρβωνον Ὁ 22 Νωρβανὸν 
46]. ΚΑΙ], οὗ 8 42ὅ 

8 Ὧ6 δος ΑἸδίπο οἵ Βουρῆθδὶ ΠΠ Ρ. 374 οὖ Μοιώτηβθι, Β. 
Μύὕμεν. Ρ. δῦ9 δάμη. 291 12 βα. ἀθ Ὡυχηθυβ οἵ δᾶ 8 410 
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109 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. [δοϊπινν. ϑιμΠΠαριμηις 

καταδύντος ἐς τάφρους ὑπονόμους καὶ μετὰ βραχὺ καὶ 

ἀνελόντος ἑαυτόν. ουκρήτιος μὲν δὴ Μαρίου τὴν κε- 

φαλὴν ἐκτεμὼν ἔπεμπεν ἐς Σύλλαν" καὶ αὐτὴν ὃ Σύλ- 

λας ἐν ἀγορᾷ μέσῃ πρὸ τῶν ἐμβόλων ϑέμενος ἐπιγελάσαι 
ςς ὁ λέγεται τῇ νεότητι τοῦ ὑπάτου καὶ εἰπεῖν" “᾿ἐρέτην δεῖ 

πρῶτα γενέσϑαι, πρὶν πηδαλίοις ἐπιχειρεῖν". “ουκρή- 

τιος δ᾽ ἐπεὶ ΤΙραινεστὸν εἷλε, τῶν ἀπὸ τῆς βουλῆς 
ἐνταῦϑα Παρίῳ στρατηγούντων τοὺς μὲν αὐτίκα ἀνήρει, 
τοὺς δ᾽ ἐς φυλακὴν ἐσέβαλλεν" οὺὃς ὁ Σύλλας ἐπελϑὼν 

ἀνεῖλε. καὶ τοὺς ἐν Πραινεστῷ προσέταξε χωρὶς ὅπλων 
προελθεῖν ἅπαντας ἐς τὸ πεδίον καὶ προελϑόντων τοὺς 

μὲν ἑαυτῷ τι χρησίμους γενομένους, ὀλίγους πάμπαν, 
ἐξείλετο, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκέλευσεν ἐς τρία ἀπ᾿ ἀλλή- 

λων διαστῆναι. Ρωμαίους τὲ «αἱ Σαυνίτας καὶ Πραι- 

νεστίους" ἐπεὶ δὲ διέστησαν. τοῖς μὲν Ρωμαίοις ἐπεχή- 

ρυξεν, ὅτι καὶ οἵδε ἄξια ϑωνάτου δεδράκασι, καὶ συγ- 

γνώμην ἔδωκεν ὅμως. τοὺς δὲ ἑτέρους κατηκόντισεν. 
ἅπαντας" γύναια δ᾽ αὐτῶν καὶ παιδία μεϑῆκεν ἀπαϑεῖς 

ἀπιέναι. καὶ τὴν πόλιν διήρπαξε, πολυχρήματον ἐν 

τοῖς μάλιστα τότε οὖσαν. Ε 

ὧδε μὲν δὴ καὶ Πραινεστὸς ἑάλω, Νῶρβα ὃ᾽. ἑτέρα 
πόλις, ἀντεῖχεν ἔτι ἐγκρατῶς. ἔστε Αἰμιλίου “επίδου 
νυχτὸς ἐς αὐτὴν ἐκ προδοσίας ἐσελϑόντος διαγανακτή- 

1 ὑπονόμους Μυβργτ., οὗ. ΤΥ 8 ὅ0; ϑίταν. ὅ, 8, 11, 61]. 
2, 21, 4, ὑπὸ νόμου Οαὖ, ὑπονόμου ἃ, αποὰ ἐοπαὶϊῦ Π1ὰ., Μαγῖο 
ασρολ θην ῬΟΥ Οιοιΐο8. ἴηι) 6580 Ὁ οὕ νϑυϑὰβ οϑὺ Ασιβίορῃ. ἔα. 
ὅΔ4 2 (Π1πᾶ.), 101 χρῆναι Ἰοσίθαγ ῥχὸ δεῖ; ὁρογίογο Ὁ 9 ἐσέ- 
βαλεν Ο, ἐνέβαλλεν οἱ. Μυθρτ. 12 πάμπαν ζὔντας» οἱ. Μοπᾷᾶ,, 
οἵ, δά 8 296 11 δέδωκεν ἱ, πδίτπιη 6Χχ ροσῆ, ρυδθοθαθηῦι 
19 5.. ἐν τοῖς] ἐν ταῖς Οἱ. ϑοῃνγ., δ οὗ Κυᾶσον, Οαυ. ϑργδο} δι 
8.49. 10, 6 

8 489 Οδηύα!αρ!ὶ (ν. δὰ 8 800) Ρ. 285α. 860 ἅπηῃο 678,81 
ἀν θαϊῦ : 



ΟΒιάϊα εἰοϊδοίίει»] ΕΜΦΥΎΔΙΩΝ ΔΑ. 108 
82α., 

σαντες οἱ ἔνδον ἐπὶ τῇ προδοσίᾳ, οἵ μὲν ἑαυτοὺς ἀνήρουν, 

οὗ δ᾽ ἀλλήλους ἑχόντες, οἱ δὲ καὶ βρόχοις συνεπλέκοντο" 

καὶ τὰς ϑύρας ἐνέφραττον ἕτεροι καὶ ἐνεπίμπρασαν. ... 
ἄνεμός τε πολὺς ἐμπεσὼν ἐς τοσοῦτον αὐτὴν ἐδαπάνησεν, 

ὡς μηδὲν ἐκ τῆς! πόλεως λάφυρον γενέσϑαι. 

Ἰὐ καὶ οἵδε μὲν οὕτως ἐγκρατῶς ἀπέϑανον᾽ ἠνυσμέ- 440 

νῶν δὲ τῶν ἀμφὶ τὴν ᾿Ιταλίαν πολέμοις καὶ πυρὶ καὶ 

φόνῳ πολλῷ. οἱ μὲν τοῦ «Σύλλα στρατηγοὶ τὰς πόλεις 

ἐπιόντες τὰ ὕποπτα ἐφρούρουν. καὶ Πομπήιος ἔς τε 

τὸ Αιμβύην ἐπὶ Κάρβωνα καὶ ἐς «Σικδλίαν ἐπὶ τοὺς ἐκεῖ 
Κάρβωνος φίλους ἐστέλλετο᾽ αὐτὸς δὲ ὁ «Σύλλας Ῥω- 441 

μαέους ἐς ἐκκλησίαν συναγαγὼν πολλὰ ἐμεγαληγόρησεν 

ἐφ᾽ ἑαυτῷ «καὶ φοβερὰ ἐς κατάπληξιν εἶπεν ἕτερα καὶ 
ἐπήνεγκεν, ὅτι τὸν μὲν δῆμον ἐς χρηστὴν ἄξει μετα- 

15 βολήν, εἰ πείϑοιντό οἱ, τῶν .δ᾽ ἐχϑρῶν οὐδενὺς ἐς ἔσχα- 

᾿ τὸν κακοῦ φείσεται, ἀλλὰ καὶ τοὺς στρατηγοὺς ἢ ταμίας 

ἢ χιλιάρχους ἢ ὅσον τι συνόπραξαν ἄλλοι τοῖς πολε- 

᾿μίέοις, μεϑ᾽ ἣν ἡμέραν Σκιπίων ὁ ὕπατος οὐκ ἐνέμευνε 

τοῖς πρὸς αὐτὸν ὡμολογημένοις. μετελδύσεσϑαι κατὰ 
χρότος. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν αὐτίκα βουλευτὰς ἐς τεσσαρά- 442 

᾿ς Ὡιαύτοὺο 2 ἑκόντες} ἐφόνευον, ἔκτεινον 6] 511} οἱ. 
Μομά., 868 ἑκόντες θη Βαρϑῦ οὖ ϑυθαιᾶϊο ἀνήρουν συνε- 
΄πλέκοντο] συνεπνίγοντο οἷ. ὅρον. Ἰαφιιοῖβ βηΐογο εὐἱέαηι νϑυϊὺ Ὁ. 
Τατο “ἰούαμῃη Ἰσοιτη τηᾶ]6 οομηροβίνψατηα αἰχὶῦ Μοπα. 8 ϑ(αῦαὶ 
Ἰασιπᾶτη, αὔδα Καὶ! ἰΐα ἔθσθ. θχρ ϑπάϑιη ρυξαῦ: {τὰς οἰκίας, ὅϑεν 
πῦρ κατὰ τὴν πόλιν διεσπαρμένον» ἄνεμός τε 6ἴο.:; «(τ πόλιν 

᾿ ἐνεπίμπρασαν ᾿οοπϊοοοταῦ ϑοῦν. 4 αὐτὴν] οηϊγυία Ὁ, ποπ Ροτ- 
ΒΡΙΟσΙΘη8 αὐτὴν 1 πολέμων ἃ 18 ἐς κατάληψιν 16 
1δεα. ἐς {τὸ ἔσχατον κακοῦ οἱ. Μίοπά. 60]1]. Ἡθτοάοῦ. 1, 29; 
9,129, 868 ἈΡΡ. Βοιῃρθὺ δτίϊο. ἴῃ πὸ Ἰοσαδίομθ οὐ βιῦ, οἷ, ΠΟΘΒΘῊ 
Β δ16 11 ἄλλοι Μαπηᾶ., ἄλλο 1ἰρτὶ, ἀποα ἔγαδίτω ἀρέθπαθθαῦ 

᾿ Κιυα Ὀ. 168 8α. 19 αὑτὸν τηδ]αὶϊύ Μοπά. 230 ταῦτ᾽ εἰπὼν 
οἱ. Μοπα., βορὰ οἵ, δᾶ 8 81 ; 

ς΄ 18 μεϑ'᾽ ἣν ἡμέραν] οἵ, 8. 38 20 8αα. ἀ6 πυμπθοτὶβ οἷ, 
Ι ῬΜοτοτηβθη, Ἐν. Θθβοη. ΠΡ ρ. 389 δάη. οὖ ἰηΐγα 8 483 
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104 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Α. [ϑιοίω εὐοϊδοίψω ὦ 
82 α. 0. 

κοντὰ χαὶ τῶν καλουμένων ἱππέων ἀμφὶ χιλίους καὶ 
ἑξακοσίους ἐπὶ ϑανάτῳ προύγραφεν. οὗτος γὰρ δοκεῖ 

πρῶτος, οὺς ἐκόλασε ϑανάτῳ, προγράψαι καὶ γέρα τοῖς 
ἀναιροῦσι καὶ μήνυτρα τοῖς ἐλέγχουσι καὶ κολάσεις 

448 τοῖς χρύπτουσιν ἐπιγράψαι. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ βουλευτὰς : 

ἄλλους αὐτοῖς προσετίϑει. χαὶ τῶνδε οἱ μὲν ἀδοκήτως 
καταλαμβανόμενοι διεφϑείροντο, ἔνϑα συνελαμβάνοντο, 

ἐν οἰκίαις ἢ στενωποῖς ἣ ἱεροῖς, οὗ δὲ μετέωροι πρὸς 

τὸν Σύλλαν φερόμενοί τὲ καὶ πρὸ ποδῶν αὐτοῦ ῥιπτού- 

μενοι" οἵ δὲ καὶ ἐσύροντο καὶ κατεπατοῦντο, οὐδὲ φω- τὶ 

νὴν ἔτι τῶν ϑεωμένων οὐδενὸς ἐπὶ τοσοῖσδε κακοῖς 

444 ἔχοντος ὑπ᾿ ἐχπλήξεως. ἐξέλασίς τὲ ἑτέρων ἦν καὶ δή- 
μδξυσις τῶν ἑτέροις ὄντων. ἐπὶ δὲ τοὺς τῆς πόλεως 

ἐχφυγόντας ξητηταὶ πάντα μαστεύοντες διέϑεον καὶ 
ὅσους αὐτῶν λάβοιεν ἀνήρουν. ᾿ 

440 πολλὴ δὲ καὶ τῶν ᾿Ιταλιωτῶν ἀναίρεσίς τε καὶ ἐξ- ϑ 
ἕλασις καὶ δήμευσις ἦν, ὅσοι τι Κάρβωνος ἢ Νωρβανοῦ 
ἢ Μαρίου ἢ τῶν ὑπ᾽ ἐκείνοις στρατηγούντων ὑπήκου- 

446 σαν. χρίσεις τε ἦσαν ἐπὶ τούτοις ἀνὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ὅλην 
πικραὶ καὶ ἐγκλήματα ποικίλα, στρατηγίας ἢ στρατείας 3 

ἢ ἐσφορᾶς χρημάτων ἢ ἄλλης ὑπηρεσίας ἢ βουλεύσεως 

ὕλως κατὰ Σύλλα. ἐγκλήματα δ᾽ ἦν καὶ ξενία καὶ φιλία 
καὶ δάνεισμα, λαβόντος ἢ δόντος, ἤδη δέ τις καὶ προ- 

ϑυμίας ἢ μόνης συνοδίας ἡλίσκετο. καὶ ταῦτ᾽ ἤχμαξε 

1 χιλίους] λίους (510) Β 8 ἐκόλαζε οἱ. Μοηά., 564 οὗ 
φτδθῖ. 4 μηνύματα ἱ ὅ ἐπιγράψαι) ἐπικηρῦξαι οἱ. Μοπᾶ. 
12 ἔχοντος] ἠχοῦντος οἱ. ὅσιν., ποσθηὶ θη ίογο αἰἀοηίε (, ααϊ 
πον νοῖρῶ φτϑθοῶ, 564 βϑηϊθηύίϑιη τϑααϊαϊῦ, ἱέντος Νάυοκ; 
ἔχοντος ποῦ ϑϑὺ οὔσ τησΐθβ, οἵ. δὐϊδιη ϑοθθηΚ] Ῥ. 1174 
1254. δήμευσις ἑτέροις τῶν ὄντων οἷ. Ο0}0. ». 2318: τηδ]ῖτη ὃ. 
τῶν αὐτοῖς ὄντων. ἑτέροις ρῬούϊι5 46]. Κ61] 34. συνοδίας] 
συνηϑείας οἱ. Μυβρτ., 568 οὗ. Ρ]αὐ. α4]0ὰ ὁ. 30 ἐν δὲ τῇ συνοδίᾳ 
καὶ συνηϑείᾳ αἰϊοβαὰθ ἸοοοΒ; συνοδείας Βοτ]ὶ ᾿αθοὺ ΟΟΡ. Ρ. 218, 
βοᾷ οὗ Οτδποτὺ, Μριμοσί Ὁ. 98 



δια υἱϊοϊ οί] ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Α. 10 
ἱ ὅ2α.Ο. 

μάλιστα κατὰ τῶν πλουσίων. ὡς δ᾽ ἐξέλιπε τὰ καϑ' 441 

ἕνα [ἄνδρα ἐγκλήματα]. ἐπὶ τὰς πόλεις ὁ Σύλλας μετῇξι 

χαὶ ἐχόλαξε καὶ τάσδε, τῶν μὲν ἀκροπόλεις κατασκχά- 

πτῶων ἢ τείχη καϑαιρῶν ἢ κοινὰς ζημίας ἐπιτιϑεὶς ἢ 

Ὁ εἰσφοραῖς ἐχτρύχων βαρυτάταις" ταῖς δὲ πλείοσι. τοὺς 448 

ἑαυτῷ στρατευσαμένους ἐπῴχιξεν ὡς ἕξων φρούρια 
χατὰ τῆς Ἰταλίας τήν τε γῆν αὐτῶν καὶ τὰ οἰκήματα 

ἐς τούσδε μεταφέρων διεμέριζεν" ὃ καὶ μάλιστ᾽ αὐτοὺς 

εὔνους αὐτῷ καὶ τελευτήσαντι ἐποίησεν. ὡς γὰρ οὐχ 

ὁ ἕξοντες αὐτὰ βεβαίως, εἰ μὴ πάντ᾽ εἴη τὰ Σύλλα βέ- 

βαια, ὑπερηγωνίξοντο αὐτοῦ καὶ μεταστάντος. 

καὶ τάδε μὲν ἦν ἀμφὶ τὴν͵ Ἰταλίαν. Κάρβωνα ὃ 449 
ἐκ Διβύης ἐς Σικελίαν μετὰ πολλῶν ἐπιφανῶν καὶ 

ἀπ᾿ αὖ ἧς ἐς Κοσσύραν νῆσον ὑποφεύγοντα πέμψας 

δ τινὰς ὁ Πομπήιος συνέλαβε. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους τοῖς 

ἄγουσιν ᾿ἐκέλευσεν οὐδ᾽ ἐς ὄψιν οἱ προσαχϑέντας ἀν- 

ἑλεῖν, Κάρβωνα δὲ παραστησάμενος αὑτοῦ τοῖς ποσὶ 

δεσμώτην τρὶς ὕπατον ἐπεδημηγόρησε καὶ κχατέχανε 

9 χαὶ τὴν κεφαλὴν ἐς Σύλλαν ἔπεμψεν. 

ὃ δ΄. ἐπεί οἱ πάντα, ὡς ἐβούλετο, ἐπὶ τοῖς ἐχϑροῖς 460 

 διῴώχητο καὶ πολέμιον οὐδὲν ἦν ἔτι πλὴν Σερτωρίου ᾿ 
μαχρὰν ὄντος, Μέτελλον μὲν ἐπὶ τοῦτον ἐξέπεμπεν ἐς 

Ἰβηρίαν, τὰ δ᾽ ἐν τῇ πόλει καϑίστατο ἅπαντα ἐφ᾽ ἕαυ- 

τοῦ, χαϑ᾽ ὃν ἐβούλετο τρόπον. νόμου γὰρ ἢ χειροτο- 451 

Ϊ νίας ἢ κλήρου λόγος οὐκ ἦν ἔτι, πεφρικότων ὑπὸ δέους 
π΄ ἮΤ᾽΄“͵Ύ 

ἃ ἄνδρα ἐγκλήματα οἴη. Μεπᾶ. οὐ Υ Τ ρον Παϊΐϊαηι (, 
Ἷ. 6. κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν 14 Κοσσύραν] κόρσικα Υ᾽ Ο,, ἑοτί. Κόσ- 
συραν Βοιϊ οπάθηι οσαύ, οἵ, Βοῖββ. δὰ Ζοῃ. 8, 14, 2 ἴπὶ ϑαϊῦ. 888. 
1». 102 ὑὑποφυγόντα τηδ]υϊὺ Μοπᾶ., οἵ. Ῥταϑέ. 11 αὖ- 
τοῦ Β 18 τρὶς ὕπατον] οἵ. ὅδ55. Ὁ. ὅ0, 2ὅ, 2 οὐ ἐϊύα]08: 
τρισύπατον ΟἹ 22. ὄντος] ἀπόντος οἱ. Νάυοκ, ββὰ οἷοὺῦ 
8 81. 461 
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100 ἘΜΦΥΑΊΩΝ Δ. [ϑιας ν 
᾿ 

πάντων καὶ χρυπτομένων ἢ σιωπώντων᾽ οἵ "καὶ πάντα, 
ὅσα διῴκησεν ὃ Σύλλας ὑπατεύων τε καὶ ἀνθυπατεύων, 

βέβαια καὶ ἀνεύϑυνα ἐψηφίζοντο εἶναι «εἰκόνα τὸ αὐ- 

τοῦ ἐπίχρυσον ἐπὶ ἵππου πρὸ τῶν ἐμβόλων ἀνέϑεσαν 
καὶ ὑπέγραψαν “᾿ Κορνηλίου Σύλλα ἡγεμόνος Εὐτυχοῦς᾽.. 
ὧδε γὰρ αὐτὸν οἱ κόλακες. διδυτυχοῦντα ἐπὶ τοῖς 
ἐχϑροῖς. ὠνόμαξον᾽ καὶ προῆλθεν ἐς βέβαιον ὄνομα ἦἢ : 

κολακεία. ἤδη δέ που γραφῇ περιέτυχον ἡγουνέμῃ τὸν 

Σύλλαν ᾿Επαφρύδιτον ἐν τῷδε τῷ ψηφίσματι ἀνανφανς ' 

φῆναι, καὶ οὐκ ἀπεικὸς ἐφαίνετό μοι καὶ τόδε. ἐπεὶ ι 
καὶ Φαῦστος ἐπωνομάξετο" δύναταν δὲ τοῦ αἰσίου καὶ 

ἐπαφροδίτου ἀγχοτάτω μάλιστα εἶναι τὸ ὄνομα. ἔστι, 

δ᾽ ὅπου καὶ χρησμὸς αὐτῷ δοθεὶς ἐβεβαίου τάδε σκε- 
πτομόνῳ τὰ μόλλοντα. 

ἐς δ.» ΞΟ 

ὅ Φηβουρϑουμηΐ (", 1. 6. ἐπέγραψαν, οὗ. ». 101, 10 Ἷ 
9 ἐπαφόδιτον (510) Β 11 5ᾳ. φαῦστος ἐπωνομάξετο" δύναται 
δὲ {τοῦτο αἴσιος" δοκεῖ δὲν τοῦ αἰσίου --- τὰ ὀνόματα οἱ. Μεπά. 
Οδτΐθ νουθὰ ὑγααῖύῳ ρϑαϊατα ἐπσθαΐα. Ἐοτύαβθθ σϑύοπάστη: ναϊθῦ 
ϑαΐθιη ἰάθη ἔδτθ δίατιθ αἴσιος (ἰ. 6. εὐτυχής) οὐ ἐπαφρόδιτος 
Βοο (86. ἘααβΕ1) ποιαθη. Αα δύναται δὲ -- εἶναι αἵ. ΜΙΐαν. ο. 67 οχύτ. 
Ο, δύναται εἶναι πομ ᾿Ἰπέθ]]ασθηβ, ἢ. 1. τὐοίν" 6886, ἴν Μιύετ. 
ἀϊοὶ Ῥοίοδὲ νουιϊ 1 ἐπαφροϑισίου Ϊ Ῥοϑῦ ὄνομα γϑε θῶ 
ὁπότερα -- ἐπιγράψαι (Ρ. 101, 8---10) ΟΟἸ]ΟοδΙΙ νοϊαϊ βοιν,, 
Ῥτορανυῦ Ζοῖββ; αὰὸ ἔδοϊο. ποΠ νἱάθο, απὸ ἐβεβαίου τάδε (Υ. 13) 
Ῥουξηραῦ 

᾿ ὅσα διῴκησεν Θἴο.] οἵ. Μοτηχηβθῃ, Ἐ.. δύθαῦθτ. ΠῚ, 2 Ρ. 1167 
ϑάῃ. ὅ ἡγεμόνος 1. 6. αϊοϊεανοτ!θ, οὗ. Μοιησηβθη Ὁ. 1. ΠΤ 1 
Ῥ. ως δᾶη. ὅϑά, οοπδθηθύ Μοπίζ, δ πηϑρΊδύγ. Βοτη. στᾶθοθ 
ΔΡΡΘΙ]αὐΐβ, 4155. ΕΝ 1894, Ρ..22 9 Ἐπαφρόδιτον] οἷ. Ατπο]ὰ 
(νυ. δα 8. 882) ν». 100. Μοιητηβθη, ρυτηθβ 30 (1886) Ῥ. 389 5α.. 
Ἐ.. ϑέααύίθν. ΠΠ| 1 Ρ. 218 δάῃ. 2, θιθηθογροσ, 1, α. ΝῊ φ. 84 δὰ 
π. 504, ΕὟ. Μαγχ, ἴὔθου ἀϊθ ὕϑηὰβ ἀθ5. ᾿μποτθΖ, ΒοπποΣ ϑὐαθίθῃ, 
Αυΐϑδῦχο᾽ οιπμαγα Κοκυ]ό σονυίατηθῦ, Β6:]. 1890, Ῥ. 118 βαα. 
11 ααβύτιβ πο 3.118 6 ̓ρβίαβ, 5θα Β11 οἱ βαϊῦ ΘΟΡΏΟΙΆΘΗ. 



᾿ϑαϊίασ ἸισπονοΣ] ἘΜΦΥΆΙΩΝ Ἁ. 101 

πείϑεό μοι, 'Ῥωμαῖε. κράτος μέγα Κύπρις ἔδωκεν ΡΝ 

Αἰνείου γενεῇ μεμελημένη. ἀλλὰ σὺ πᾶσιν 

ἀϑανόάτοις ἐπέτεια τίϑει. μὴ λήϑεο τῶνδε" 

᾿ς Ζελφοῖς δῶρα κόμιξε. «αὶ ἔστι τις ἀμβαίνουσι 

8 Ταύρου ὑπὸ νιφόεντος, ὕπου περιμήκετον ἄστυ 

Καρῶν. οἵ ναίουσεν ἐπώνυμον ἐξ ᾿ἀφροδίτης" 

ἧ πέλεκυν ϑέμενος λήψῃ κράτος ἀμφιλαφές σοι. 
ὁπότερα δ᾽ αὐτῶν ἐψηφίσαντο Ῥωμαῖοι τὴν εἴκόνα 454 

τιϑέντες. δοκοῦσί μοι παρασχώπτοντες ἢ ἐχμειλισσό- 
ιὸ μενοι τὸν ἄνδρα ἐπιγράψαι. ἔπεμψε δὲ καὶ στέφανον 45 

χούσεον καὶ πέλεκυν, ἐπιγράψας τάδε" 
ἥ Ἵ 

᾿ τόνδε δοι αὐτοχράτωρ Σύλλας ἀνέϑηκ᾽, ᾿Δφροδίτη, 

᾿ς ᾧ σ᾽ εἶδον κατ᾽ ὄνειρον ἀνὰ στρατιὴν διέπουσαν 

τεύχεσι τοῖς “ἄρεος μαρναμένην ἔνοπλον. 

[ 8 τίϑει. μὴ] τυϑεὶς μὴ οἱ. ΚΟ] 4 δέλφοις ἃ, δελφοῖν Ὁ 
καὶ ἔστι τις] ᾿ϑϑβουτιηῦ ΜΙαΒοΥ. οὐ Μομπα.: στα Βοο ἔονῦ. ϑεὸς 5πῸ- 
δυσϊοπάθτη, ϑοην. Βα Ὁ 6] οχιῦ τόπος νοὶ χώρα; καὶ ἔστ᾽ ἴτυς (1. 6. 
ὃ τοῦ ἱεροῦ περίβολος) οἱ. ΚΘΙ, βροοῖοβαῪ ὅ περιμήκιστον 
θ οἵ ναίουσιν} δηναίοισιν (πῆτηο δηναιοῖσιν) οἱ. Μτβρυ. 
Τ ἢ (γ6] οὗ ϑοδνυ., {116 Ὁ, καὶ ΟἹ, ναϊσο; ᾧ οἱ. Μαβστ., τῇ Μεπά. 
9 (μᾶλλον. ἢ οἱ. βοῆπ., τϑοῦθ, ορίποῦ; οοπέτα Κταδὸ ρ. 59 οὗ 
ἶρβε ϑοβιν. ἐ. ΠΙ Ρ. 8523: οὗ Ἡ 8 214. 606, ΤΥ 8 496 10 δὲ} 
δὴ οἱ. Μοπά. 11 χρυσοῦν 8οῖ. Μοπά,, οοπϑβί. τόδε Υ 
12 αὐτοχράτορ Β 18 γοπίατηθίστιη ἀθϑιθσανθστπξ Ζ6ῖβ5 δᾶ 
Ὦ. 1. οὐ Αὐπο]ὰ (ν. δὰ 8 382) Ρ. 106, δὲ οἵ Καὶϊθεὶ, Ερίρυ. ἄτϑθο. 
δχ ἰαρίά. οομϊ. 53, 132, 111, 400, 828, 1008 εἴο., Απέδοϊ. ῬΑ]. ΠῚ 
Ῥ. 8 π. 18 εὗο., ν. ὙΥ Πατπουνῦζ, ᾿πᾶοχ Ἰθοῦ. Θοἰξίηρ. δοϑί. 1884 

ΟΠ Ῥ.9, Ροίγοπι βαδσταθ δα" ΒΕΘΟΒΘΙ͂οσ Ρ. 38 ᾧ σ᾽ ν. ΥΠαῖπο- 
ΙΖ 1. ὁ. Ῥ. 10, ὡς ΟἹ; ὡς {σἦ) οἱ. Βγάποκ εἶδεν εἷ. ΚΟΙ, 

᾿ 8608 [πἰο ]Π6ρὸ ἀνέϑηκα 
' 

Ο 466. οἵ Απέμο]. Ῥα]. ΠῚ ρ. 484 ᾿. 104 εὐ δά. Ρ. ὅ42 
Ῥιὰ. οὐ Ἑ Ηρπάθββ, Ὁτσδου]α στϑθεα απδθ ἃρπα βογιρῦ. συᾶθοοὺβ 
τοιηδηόϑομθ οχβέδηΐ, ἀ155. Ηδῖθηβ. 1880, Ρ. 11 5ὅ8ε|. ἀοϑισπαῦατ 
ἈΡΒτοαϊβιαβ Οδτῖαθ 12 5βαα. οἵ Απέθῃο]. Ρᾳὶ. ΠῚ ρ. 38 υ. 158 
οὖ δάῃ. ρ. 18 Πιᾶ., ΤῊ. ῬΥθροσ, ΤΙΏΒΟΥ. οΥ. τηθίγ. 1891 τ. 116. 
6 Αρμτγοάϊξε οἵ. Μαγχ (νυ. δὰ 8 453) Ρὑ. 13 
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108 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [ϑιίία αἰοίαϊον ᾿ 

ὃ δὲ ἔργῳ βασιλεὺς ὧν ἢ τύραννος, οὐχ αἱρετύς, 

ἀλλὰ δυνάμει καὶ βία, δεόμενος δ᾽ ἄρα καὶ τοῦ προσ- 

ποιήματος αἱρετὸς εἶναι δοχεῖν, ὧδε καὶ τόδε ἐμηχα- 

νήσατο. Ῥωμαίοις πάλαι κατ᾽ ἀρετὴν ἦσαν οἱ βασι- 
Ἑιον ΡΣ ΠΗ ἀπ Ἄ , δος τον 

λέες" καὶ ὁπότε τις αὐτῶν ἀποϑάνοι, βουλευτὴς ἕτερος 
ΡΟΣ 

παρ᾽ ἕτερον ἐπὶ πέντε ἡμέρας ἦρχεν, ἕως τινὰ ἄλλον. 
ὁ δῆμος δοχιμάσειε βασιλεύειν. καὶ τόνδε τὸν πενϑή- 

9. " . , “ν ν ὲ “, 9 -» ᾿ 
μέρον ἄρχοντα ἱντέρρηγα ἐκάλουν" εἴη δ᾽ ἂν ἐν τοσῷδε 

ασιλεύς. ἀρχαιρέσια δ᾽ ὑπάτων οἱ λήγοντες τῆς θχανθρ 74 ῆ 

ἀρχῆς ἀεὶ προυτίϑεσαν" καὶ εἴ ποτε κατὰ συντυχίαν. 
ὕπατος οὐκ εἴη. ὅδε ὃ ἐν τοσῷδε βασιλεὺς καὶ τότε 
ἐγίγνετο ἐς τὴν τῶν ὑπάτων χειροτονίαν. τούτου δὴ 
τοῦ ἔϑους ἐπιβαίνων ὁ Σύλλας. ὑπάτων οὐκ ὄντων, 

ἐπεὶ καὶ Κάρβων ἐν Σικελίᾳ καὶ Μάριος κατὰ Πραι- 

νεστὸν ἐτεϑνήκεσαν, αὐτὸς μέν που τῆς πόλεως ὑπ-Ὶ 
εξῆλϑε, τῇ δὲ βουλῇ προσέταξεν ἐλέσϑαι τὸν καλού- 

μένον μεταξὺ βασιλέα. ἣ μὲν δὴ Οὐαλέριον Φλάχκον͵ 
εἵλετο, ἐλπίσασα ὑπάτων προτεϑήσεσϑαι χειροτονίαν". 
ὁ δὲ Σύλλας ἐπέστελλε τῷ Φλάκκῳ γνώμην ἐς τὸν 

δῆμον ἐσενεγκεῖν, ὅτι χρήσιμον ἡγοῖτο Σύλλας ἔν τῷ! 
παρόντι ἔσεσθαι τῇ πόλει τὴν ἀρχήν, οὃς ἐκάλουν. 

διχτάτορας, παυσάμενον ἔϑος ἐκ τετρακοσίων ἐτῶν" 

1 ἔργῳ {μὲν ) οἱ. Μεπά,, οἵ. δὰ 8.202 184. οὐχ αἱρετὸς--- βίᾳ 
Ἰάθιη βρυχία 880 ρυΐαν κ58α. δεόμενος δ᾽ ἄρα προσποιή-᾿ 
ματος τοῦ καὶ αἱρετὸς οἰο. τηδ]υϊῦ Μοπά., προσποιήματος ἀο]οῦ, 
Ῥούϊιβ Νῦοκ, ἱπαῦ. 454. βασιλεῖς 501. Μοπᾶ., οὐ ῥα ΒΘΙΏΡΘΟΙ, 
-εῖς γτο-ἕες 8 οὐιντέρρηγα ΟἹ ὁ ἐν τοσῷδε (τωσῶδε Β) 
οἷ. Νίϑηᾶ., Ῥϑύρϑσϑιι, εἴη-- βασιλεὺς 6]. Κναύ Ρ. 30, 5βῖπθ οϑαβῶ 
9.8ᾳ. οἱ ἀεὶ λήγ. τῆς ἀρχ. προυτ. οἱ. Μεηά., 564 οὗ δὰ 8 400 
21 ἑλέσϑαι ἃ 92 τετρακοσίων ἀο]οίο, Ἰαοαπδιη εἰρηϊῆοανῦ 
Ξοῖν. Ποροθαῦ ἑκατὸν εἴκοσιν. οἵ, 811. 2, 28, 2, ῬΙαί. β)]α 
ο. 88, Μοπηβοι, ἘΠ. δὐαδίδυ. Πὸ Ὁ. 169 5ᾳ.: τεττάρων γενεῶν 
οἱ. ΝδῦΟΘΚ, νἱσχ τϑοῦΐθ 

4 κατ᾽ ἀρετὴν] οἵ Οἷς. 4 τϑρ. 2 8 24 



Ὁ 

δῖα αἰοιαἑον) ἘΜΦΥΔΙΩΝ Α. ; 109 

᾿ ὃν δὲ ἕλοιντο, ἐχέλευεν ἄρχειν οὐκ ἐς χρόνον ῥητόν, 

ἀλλὰ μέχρι τὴν πόλιν καὶ τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ τὴν ἀρχὴν 

ὅλην στάσεσι καὶ πολέμοις σεσαλευμένην στηρίσειεν. 

ὃ μὲν δὴ νοῦς τὴν γνώμην ἐς αὐτὸν ἔφερε τὸν Σ'ὶύλ- 

αλαν, καὶ οὐδ᾽ ἀμφίβολον ἦν ὃ δὲ Σύλλας οὐ κατα- 

σχὼν αὑτοῦ καὶ τοῦτ᾽ ἐν τέλει τῆς ἐπιστολῆς ἀνεκά- 

ο λυπτεν, ὅτι οἵ δοχοίη μάλιστ᾽ ἂν αὐτὸς τῇ πόλει 

9 καὶ ἐν τῷδε γενέσϑαι χρήσιμος. ὃ μὲν δὴ τάδε ἐπέ- 

στελλε, ρομάξοὶ δ᾽ οὐχ ἑχόντες μὲν οὐδὲ κατὰ νόμον 

τὸ ἔτι χειροτονοῦντες οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπὶ σφίσιν ἡγούμενοι 

τὸ ἔργον ὅλως, ἐν δὲ τῇ πάντων ἀπορίᾳ τὴν ὑπόκρισιν 

τῆς χειροτονίας ὡς ἐλευϑερίας εἰκόνα καὶ πρόσχημα 

ἀσπασάμενοι χειροτονοῦσι τὸν Σύλλαν, ἐς ὅσον ϑέλοι; 

τύραννον αὐτοχράτορα. τυραννὶς μὲν γὰρ ἣ τῶν 

τὸ δικτατόρων ἀρχὴ καὶ πάλαι. ὀλίγῳ χρόνῳ (δ᾽ ὁριξο- 

μένη" τότε δὲ πρῶτον ἐς ἀύριστον ἐλϑοῦσα τυραννὶς 

ἐγίγνετο ἐντελής. τοσόνδε μέντοι προσέϑεσαν εἰς εὐπρέ- 

πειαν τοῦ ῥήματος. ὅτι αὐτὸν αἱροῖντο διχτάτορα ἐπὶ 

᾿ϑέσει νόμων, ὧν αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ δοκιμάσειε, καὶ 

1 20 χαταστόσει τῆς πολιτείας. οὕτω μὲν δὴ Ῥωμαῖοι βα- 

ϑ στηρίξειεν οἱ. ΒΙκ., οἵ, ΟοὈ. Ῥ. 314 4 ὁ μὲν δὴ νοῦς τὴν 
᾿ γνώμην] ὁ μὲν δῆμος τ. γν. οἱ. (. ΒέΘΡ., Ρογρθιᾶτα; ὃ μὲν νοῦς 
᾿ τῆς γνώμης οἱ. Μυβρτ., δα τηδ]6, οἵ. δἰΐϊατη Ζοιαῖκ Ρ. 44, τὴν 
γνώμην ἀρο]ονογῦ Μοπᾶ., 568 ἱπξθΠθρο: «ταῦϊο ἂς ΘΟΙΒΠΊΙΌμ δηΐ- 
πΌτη δα ἱρϑῦχη ἀἀνονεῖν ΒΌΠΑΙη᾽ 0 αὐτοῦ ΒΙ, αυοὰ τοὐϊποῦ 
᾿ ϑειδεμαη- αν άβοπ, βθὰ κατασχὼν --- κρατήσας 18 ϑέλουσι 1, 
βέλει οἱ. Μεπᾷ., ΜΝ ορύδαῦ. θθπθ Βαθοὺ 14 τυραννὶς Θχ τ 
Μαρπά. οὐ (980. Ῥ. 214. τύραννος ΟἹ, αποὰ τοὐϊποῦ Κατα ν. 838 
1 ὀλίγῳ (δὲν αὐυὖῦ χρόνῳ (δ᾽ οἱ. Μοπᾶ., Βοο Ῥγοθαντῦ Ζογα!ς 
ΟΡ. 81 δΒ΄αΐτπβ οδῦβδ 

18 5α. οἵ. Μογσηβοι, Βν. ϑὐθαῦϊθν. Πὸ Ρ. 108 8δάη. 8, ΕΥΙΖΒο 6 
(ν. δᾶ 8 266) ν. 6086. 
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δολαβέλλας Β 

110 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. [ϑεμα. ἀϊοίαίον. 

σιλεῦσιν ὑπὲρ τὰς ἑξήκοντα ὀλυμπιάδας χρησάμενοι, 

ἐπὶ δ᾽ ἐχείνοις δημοκρατίᾳ τὲ καὶ ὑπάτοις ἐτησίοις 
προστάταις ἐς ἄλλας ἑκατὸν ὀλυμπιάδας.. αὖϑις ἐπει- 

ρῶντο βασιλείας. ὀλυμπιάδων οὐσῶν ἐν Ἥλλησιν ἕκα- 
τὸν ἐβδομήκονταχα πέντε καὶ οὐδενὸς ἐν Ὀλυμπίᾳ τύτε 

ἀγωνίσματος πλὴν σταδίου δοόμου᾽ γιγνομένου" τοὺς 
γὰρ ἀϑλητὰς. καὶ τὰ ἄλλα ϑεάματα πάντα. ὃ Σύλλας 

ἐς Ῥώμην μετεκέχλητο ἐπὶ δόξῃ τῶν Μιϑριδατείων ἔρ- 
γῶν ἢ τῶν ᾿Ιταλικῶν. πρόφασις δ᾽ ἦν ἀναπνεῦσαι 

καὶ ψυχαγωγῆσαι τὸ. πλῆϑος ἐκ: καμάτων. 

αϑόδι,, 

το 

ὃ. δ᾽ ἐς. μὲν. πρόσχημα τῆς πατρίου πολιτείας ὑπά: 1 
τους αὐτοῖς ἐπέτρεψεν ἀποφῆναι, καὶ ἐγένοντο. Μᾶρκος 

Τύλλιος καὶ Κορνήλιος “Φλοβέλλας" αὐτὸς δ᾽ οἷα δὴ 
βασιλεύων δικτάτωρ ἐπὶ τοῖς ὑπάτοις ἦν" πελέκεις 

τε. γὰρ ἐφέροντο πρὸ αὐτοῦ. οἷα δικτάτορος, εἴκοδι τὸ 

1 ἑξήχοντα ὅσον. εἴκοσιν Ὁ, ἑκατὸν 10, ἀθβιαοτανοσαὺ ἑξή- 
κοντὰ ἴᾶάτη Ῥϑέδνιπβ δὰ ΤὨθυαϊδῦ. ἡ. ὅϑ95 Πιπᾶ.; ἐς ἑξήκοντα Ῥτο 
ὁστὲρ. τὰς ἐξ: οὐ γ. 8: ὑπὲρ τὰς ἑκατὸν ὑτο ἐς ἄλλας ἕκ. οὖ: ν: ὅ 
καὶ τεσσάρων, το πέντε, καὶ οἱ. Κυγροι, 6 ἴοπέθυβ Ῥ]αὺ: οὖ 
ἌΡ. ἴῃ νἱὐῶ Ξ΄.]1Δ6 ϑπδτυαμᾶδ, ἀ155. Τυδϊθοῦ δᾶ θη. 1882, 
Ῥ. 189. ὙΠ1|. ποῖ τϑοῖδ, ορίμου; Κοὶ] ν. 8: ἐς ἄλλας (ἕξ καὶΣ 
ἑκατὸν ΒΟΙΙΌΙ ἱαθροὺ δ καὶ ποη νοχυϊὺ (4, “θθηθ᾽ (Δ6πα.) 
ὃ σταδίον Β 8 ἐπὶ δόξῃ) ἐπιεικείᾳ 1. εἰοϊιἐϊ βοϊαηυΐγια. φιναο- 
ἄαηι. δοιὰ οὐ ιγιαἰοὶ αὐ τἐωϊὶ. Ο, ἐπινίκια οἱ. Ῥούανϊαβ 1. ὁ. οὐ 
ἙδΌοσ, Αρομίβέϊοοη. 110. 1. ο. 39. Ρ. 99.54ᾳ., οὐ Μιβρυ:, ἐπ᾽ εὐκλείᾳ 
Ξομν.; Μομᾶ. ὑούσχμα Ἰθοῦτῃ οογγτηούσμω τύμβ ἃ 0 ἔουύαββθ τα] αχῃ 
Ῥχοροβαϊ: μετεκέκλητο δόξῃ. μὲν ἐπὶ τοῖς. Μιϑριδατείοις, ἔργῳ 
δὲ: ἐπὶ τοῖς. ᾿Ιταμυκοῖςς, ρᾶτατα Ῥγοθε ἢ Ἰΐοσ. Μαῖα ἢ {καὶ τῶν 
Ἵ-ς οἵ. ολδτα Ὀνγυτηδπῃ 115 Ρ. 40 86. 9 ἀναπνεῦσαι) ἀναπαῦσαι 
οἱ. Επύβονρῃ,. Νπθιηοβ. 22. (1894) Ρ. 886. 00}. Π 8 61, 566 ἰγδῃ- 
β᾽ἐῖνο ἀναπνέω ὑδαγραῦ οὐΐϊδιη Ἠδ]1οα. 8, 14 10 ψυχαγωγηϑῆναιν 
οἱ. Νεομᾶ., οὗ, δᾶ. ν. 9 ἐκ. (τῶν). καμ. ταδὶυαῦ Μομᾶ: 
12 ἐγένετο, ον Βιρτῶ ε 8 τῇ. 10ωὉ7 18 Τύλλιος 6ἀ1. ΤΟΙ δπδ, 
σύλλιος ΒΟῚ, σύλιος Υ Κορνήλιος ϑὅομνγυ., ὀρτούλιος Ἰ1ΌΤῚ 

θα. οἵ, ἘπβθθίαΒ 1 Ῥ. 211 οα. βομοθιρ: 



ϑυϊαο ἱερεο ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. 111 

χαὶ τέσσαρες, ὅσοι καὶ τῶν πάλαι βασιλέων ἡγοῦντο, 

χαὶ φυλακὴν τοῦ σώματος περιέϑετο πολλήν. νόμους 

τε ἐξέλυε: καὶ ἑτέρους. ἐτίϑετο᾽ καὶ στρατηγεῖν ἀπεῖπε, 

πρὶν ταμιεῦσαι, καὶ ὑπατεύειν, πρὶν στρατηγῆσαι, καὶ 

τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτὴν αὖϑις ἄρχειν ἐκώλυσε, πρὶν ἔτη 
δέκα διαγενέσϑαι. τὴν δὲ τῶν δημάρχων ἀρχὴν ἴσα 
καὶ ἀνεῖλεν, ἀσϑενεστάτην ἀποφήνας καὶ νόμῳ κωλύ- 

σὰς μηδεμίαν ἄλλην τὸν δήμαρχον ἀρχὴν ἔτε ἄρχειν" 

διὸ χαὶ πάντες: οἱ δύξης ἢ γένους ἀντιποιούμενοι. τὴν 

ἀρχὴν ἐς τὸ μέλλον ἐξετρέποντο. καὶ οὐχ ἔχω σαφῶς 
εἰπεῖν. εἰ Σύλλας αὐτήν, καϑὰ νῦν ἐστιν, εἰς τὴν βου- 

Ὺλὴν ἀπὸ τοῦ δήμου μετήνεγκεν.. αὐτῇ; δὲ τῇ βουλῇ 

διὰ τὰς στάσεις χαὶ τοὺς. πολέμους πάμπαν ὀλιγαν- 

δρούσῃ προσχατέλεξεν ἀμφὶ. τοὺς τριακοσίους. ἐκ: τῶν 

ἀρίστων ἱππέων, ταῖς φυλαῖς ἀναδοὺς ψῆφον περὶ 

ἑκάστου. τῷ δὲ δήμῳ τοὺς δούλους τῶν ἀνηρημένων 
τοὺς νεωτάτους τε καὶ. εὐρώστους. μυρίων πλείους. 

8 ἐτίϑει οἱ. Μδηᾷ., 568 οὗ δὰ 8 1606 οὐ ΒοΏΘΠΚΙ] Ρ. 1714 8 τὸν 
δημαρχήσαντα σύτα Ο τοϑῖτηῦ Μομᾶ:, τὸν δήμαρχον {γενόμενον» 

1. οομίγα Βογρ, αἶββ. Ὁ. 84. 001]. ὅγυ. ο. ὅῶ, Μγ. ςο. 190, 
ὉἹ βασιλεύσας οχβρθοοίαθαβ ρὑγὸ βασιλεύς, οἱ Π 8 97 9 οἱ 

ἢ ἃ ἀνειποιούμενοι τοῖῖδ νϑγιϊ Ο: φμὲ, ροϊϊοδαηὲ γένους 
Βαβροοίδῃβ οἱ. δόξης. τοῦ γένους οἱ. Μοπά.. νἱχ γϑοΐθ {ταύτην 
ΝΠ ὸν οἱ. Μϑηᾶ., ἱπαυΐ., οἵ οἰΐδτη Κααθ Ρ. 21 5α. 18 τοὺς 
ἃπίθ πολέμους οἵη. Ὁ, ἴοτῦ. τϑοΐθ. οὗ δᾶ 8 861 17 εὐρωστο- 

οὺς Θχβρϑοίο ουμ Μομπα., οοπέγα: Κταξὶ Ὁ. 18. 60]]. 1 8 498, 

1 ὅσοι--ἡγοῦντο] δβϑὲ Θἰσὸσ Αρρίϑῃηϊ, οὗ Μοιησηβθη, ἢ. 
δύ . 15. γ. 582 δᾶπ. 1: ν᾿ Ἄρρ. ἴρβῦχα ὅγχυ. ὁ. 1δ᾽ οὔ Αὐπο]ὰ 

γ, δὰ ξ' 889) ν. 109 6 544. οἴ. Ευτέζβομθ' (τ. δὰ ᾿ξ 266) Ῥ. ἴ 5αᾳ.. 
πρῚ6 (ν. δὰ ξ' 105) Ρ. 10 5ηα. 10 Βαᾳ. οἵ. Ἡχάταδιη 5 νυ. 41. 

Μοτατηβοι, Εν. βὐαδίβν. Ὁ Ὁ. δῦ8 δάπ. ὅ, Βτυϊἐζβοιθ Ρ. 11: 
[4 οὐ δάῃ. δὰ 8.261. Ὑ͵ΠΊοτηΒ 1 ρ. 404: 1 οὗ; Τιαῖρο, ΒΕ. 
ΑἸξεσί: ΠΠΞῬ. 186, Νουτθδηι, Θθβοῖ. όταβ 1 Ρ. 608, Μοχηγηβθη, 
ἃς Βέλαίεν, ΠΙ, 1». 189, 1 ν. 138, Ετϊέζβομε Ρ. 18 168. 86ᾳ. οὗ. 

ΕΠ δαϊατη Ἐοποτᾶγ. ἃ ᾿ θου ϊηϊβ ροβίξυτω αραὰ Τλρββαι Τπβου. 56].1 ἢ. 871 
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119 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [Οἐεϊϊαο αὐ 

ἐλευϑερώσας ἐγκατέλεξε καὶ πολίτας ἀπέφηνε Ῥωμαίις 

καὶ Κορνηλίους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προσεῖπεν, ὕπως ἑτοίμοις 

ἐκ τῶν δημοτῶν πρὸς τὰ παραγγελλόμενα μυρίοις 
χρῷτο. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐπινοῶν 
τέλεσι τοῖς ὑπὲρ ἑαυτοῦ στρατευσαμένοις τρισὶ καὶ 

εἴκοσιν ἐπένειμεν, ὥς μοι προείρηται, πολλὴν ἐν ταῖς 

πόλεσι γῆν, τὴν μὲν ἔτι οὖσαν ἀνέμητον, τὴν δὲ τὰς 
πόλεις ἀφαιρούμενος ἐπὶ ξημίᾳ. ἡ 

ἐς ἅπαντα δ᾽ ἦν οὕτω φοβερὸς καὶ ἄκρος ὀργήν, 

ὡς καὶ Κόιντον Λουκρήτιον Ὀφέλλαν τὸν Πραινεστὸν 
αὐτῷ λαβόντα καὶ Μάριον τὸν ὕπατον ἐκπεπολιορκῆ: 
κότα χαὶ τὸ τέλος αὐτῷ τῆς νίκης συναγαγόντα, ὑπα 

τεύειν ἔτι ἱππέα ὄντα, πρὶν ταμιεῦσαι καὶ στρατῇ 

γῆσαι, διὰ τὸ μέγεϑος τῶν εἰργασμένων κατὰ παλαιὸι 

ἔϑος ἀξιοῦντα χαὶ τῶν πολιτῶν δεόμενον, ἐπεὶ χῶ 
λύων χαὶ ἀνατιϑέμενος οὐ μετέπειϑεν, ἐν ἀγορᾷ μέσ] 

κτεῖναι. καὶ συναγαγὼν τὸ πλῆϑος ἐς ἐκκλησίαν εἶπεν 

“ἴστε μέν, ὦ ἄνδρες, καὶ παρ᾽ ἐμοῦ δὲ ἀκούσατε, ὅτ᾽ 
“Μουκρήτιον ἐγὼ κατέκανον ἀπειϑοῦντά μοι. κα 

λόγον εἶπε" “᾿φϑεῖρες γεωργὺν ἀροτριῶντα ὑπέδακνον 

ὃ δὲ δὶς μέν, ἔφη. “τὸ ἄροτρον μεϑεὶς τὸν χιτωνί: 
ὄχον ἐχάϑηρεν᾽ ὡς δ᾽ αὖϑις ἐδάκνετο, ἵνα μὴ 01} 

, Ἵ 
ῷ κορνήλιος ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ἱ 6 ὥσπερ μοὶ ἱ 18 δὲ] δὶ 

οἱ. Μοπά. 19 κατέκτανον ἱ 20 ἐπεῖπε οἱ. Μοπά., ἔοτί. ἐθοίε 

δ 5α. αογυῦ ΧΧΥΪ 8βθο. 1ών. ΘρΙύ. 89. οὗ ἂθ ἀἸβογθρϑηῦδ 
Οδπδα!αρὶ (τ. δᾶ 8. 800) ν». 88 ὁ ὥς μοι. προείρηται] οὗ, 8ὶ 4 
Οδηζα!αρὶ Ρ. 34 β8α. 14 κατὰ παλαιὸν ἔϑος] οἵ. Μοτημη8θ 
ΒΕ. Βίωαϊθυ. 15. ». ὅ89 8ᾶῃ. 1 2058αα. γν. Εὰὺ. ΑΘ80Ρ. 
Ηδίτη ἢ. 411 Ρ. 191, Βαρτίυβ δᾶ. ΟἸΠΡαῦου Ρ. 168 πὶ 286 6 
οοπέτδ θατα ΒΑΡ υΐαΒ δᾶ. Οτυβίαβ Ῥ. 381 5αᾳ. Ῥγδοίοσθδ 7. Ζίθιθ 
5.115 ῬΕΗΙ τ αϑῖ8, ῬΆ1]1Ο]. ὅ1 (1898) ». 189 3αα., σοῃύγδ, αυθ 
Οτοθθ ἃ}. Ῥευιᾶπη Π’ ΡῬ. ὅ00 5αᾳ., 8}11 ἰ 



Π΄ οὐοϊἑαίοβ. οα ον 6] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. 113 
Ὁ ᾿ 81 α. Ο, 

λάκις ἀργοίη, τὸν χιτωνίσκον ἔκαυσεν. κἀγὼ τοῖς δὶς 

ἡττημένοις παραινῶ τρίτου πυρὸς μὴ δεηϑῆναι᾽. ΖΣυύλ- 418 

λας μὲν δὴ καὶ τοῖσδε καταπληξάμενος αὐτούς. χαϑὰ 

᾿ ἐβούλετο. ἦρχε. καὶ ἐθριάμβευσεν ἐπὶ τῷ Μιϑριδατείῳ 

5 πολέμῳ. καί τινες αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν «ἀρνουμένην βασι- 

λείαν ἐπισκώπτοντες ἐχάλουν. ὅτι τὸ τοῦ βασιλέως 

ὄνομα μόνον ἐπιχρύπτοι" οἱ δ᾽ ἐπὶ τοὐναντίον ἀπὸ 

τῶν ἔργων μετέφερον καὶ τυραννίδα ὁμολογοῦσαν 

}2 ἔλεγον. ἐς τοσοῦτον αὐτοῖς τὲ Ῥωμαίοις καὶ ᾿Ιταλοῖς 414 

10 ἅπασιν ὁ πόλεμος ὅδε προύβη κακοῦ, προύβη δὲ καὶ 

τοῖς ὑπὲρ τὴν ᾿Ιταλίαν ἔϑνεσιν ἅπασιν, ἄρτι μὲν ὑπὸ 

λῃστῶν καὶ Μιϑριδάτου καὶ Σύλλα πεπολεμημένοις, 

ἄρτι δ᾽ ἀποροῦντος τοῦ ταμείου διὰ τὰς στάσεις 

ἐχτετρυχωμένοις εἰσφοραῖς πολλαῖς. ἔϑνη τὲ γὰρ πάντα 4τὸ 

τ καὶ βασιλεῖς. ὅσοι ΘΟΜΜΈΧΟΝ, καὶ πόλεις. οὐχ ὅσαι μό- 

᾿ νον ὑποτελεῖς. ἀλλὰ καὶ ὅσαι ἑαυτὰς ἐγκεχειρίκεσαν 

ἐπὶ συνϑήχαις ἔνορκοι καὶ ὅσαι διὰ ὕνν.Ν» ἤ τινα 

ἀρετὴν ἄλλην αὐτόνομοί τε καὶ ψύφὴν ἧσαν ἀτελεῖς, 

τότε πᾶσαι συντελεῖν ἐκελεύοντο καὶ ὑπακούειν χώρας 

Ὁ τε ἔνιαι καὶ λιμένων κατὰ συνϑήκας σφίσι δεδομένων 

᾿ ἀφῃροῦντο. 

1 τοῖς δὶς] τοῖσδε 1 2 ἡττημένοις] διῃτημένοις οἱ. Μυβργ., 
Ν, κιλροις Μεπᾶ. (οἴ, ΟΔ58. Ὁ. ὅ8, 4, 1); ἡμμένοις Ζίθμδῃ (ν. ΜΕ 
Γ Ῥ. 112,30), ἱπαῦ., αὖ νά θα 4 ἐθριάμβευεν 0 θ τοῦ ἀοϊοη- 
᾿ς ἀὰπ οἱ. Μοπα. 8 καὶ τὴν τυραννίδα Β 10 ὁ πόλεμος --Τ| 

ἅπασιν οτη. Υ͂ 12 πεπολεμημένοις] πεπορϑημένοις οἱ. Μοπα., 
᾿ σεσυλημένοις ΝΑΌΟΚ, ῃθαΐταϊη ῬΥΟΌΟ Ῥτορύθι ἐκχτετρ. εἰσφοραῖς 
᾿ς πολλ. 18 ταμιξίου 80γ. ὅοῃνν. οὖ γθοθηύουθβ, 8β6α οἵ, τομσῦ, 
᾿ς Μριβοτῖα ρ. ὃ υ114 ἐχτετρυμένοις οἱ. ΟΟΌ. Ρ. 220 Βα. 
Ἶ Ἷ καὶ εἰσφοραῖς ἃ 10 οὐ μόνον ὑσαι οἱ. τλαθέι οοπύτῳ Ζθογαῖκ᾽ 
᾿ς ν. ΤῸ 00]]. ΠΙῚ 8 40, ΠῚ 8 8ὅ οχίγ. 

᾿.. 1456α. οἵ, 46 σθῃου 5 πάτατα οἰντθαῦατη Μοτητηβθῃ, ΒΚ. δἰθαῦϑυ. 
ΤΗ;. 1 γν. 6051 195αα. οὗ 5.0Ὁ. ϑΒιταίοπῖο., ΒᾺ}]. 48 δοῦν. 
Ἠ6]]. 9 (1885) ν». 468, ἐἀδαϊατα Αἰαθαπαδο ᾿Ὀϊα. 10. ((886) Ρ. 808. 
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114 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Α. [οὐυϊέαίοδ. εαἰορηασ 

Σύλλας δὲ καὶ ᾿4λέξανδρον τὸν ᾿Αλεξάνδρου τοῦ 

ἐν Αἰγύπτῳ βασιλεύσαντος υἱόν, ἀνατραφέντα μὲν ἐν 

Κῷ καὶ ὑπὸ Κῴων ἐκδοϑέντα Μιϑριδάτῃ, διαφυγόντα 
δὲ πρὸς Σύλλαν ἐκ Μιϑριδάτου καὶ συνήϑη γενό- 

μένον, ἐψηφίσατο βασιλεύειν ᾿Δ4λεξανδρέων, ἐρήμου 

τῆς ᾿4λεξανδρέων ἀρχῆς ἀνδρὸς οὔσης καὶ τῶν γυναι- 
κῶν. ὅσαι βασιλείου γένους. ἀνδρὸς συγγενοῦς δεο- 

μένων. ἐλπίσας χρηματιεῖσϑαι πολλὰ. ἐκ βασιλείας 

πολυχρύσου. ἀλλὰ τόνδε μὲν οἱ ᾿4λεξανδρεῖς ἐννεα- 
χκαιδεκάτην ἡμέραν ἔχοντα τῆς ἀρχῆς καὶ ἀτοπώτερον 

σφῶν, οἷα Σύλλᾳ πεποιϑότα. ἐξηγούμενον, ἐς τὸ 
γυμνάσιον ἔχ τοῦ βασιλείου προαγαγόντες ἔκτειναν. 
οὕτως ἔτι καὶ οἵδε διά τὲ μέγεθος ἀρχῆς ἰδίας καὶ 

τῶν ἔξωϑεν κακῶν ἔτι ὄντες ἀπαϑεῖς ἀφόβως εἶχον 
ἑτέρων. 

τοῦ ᾿δ᾽ ἐπιόντος ἔτους Σύλλας, καίπερ ὧν δικτά- 

τῶρ. ἐς ὑπόχρισιν ὅμως καὶ σχῆμα δημοκρατικῆς ἀρχῆς 
ὑπέστη καὶ ὕπατος αὖϑις γενέσϑαι σὺν Μετέλλῳ τῷ 

Εὐσεβεῖ. καὶ ἀπὸ τοῦδε ἴσως ἔτι νῦν οἱ Ρωμαίων βασι- 

λέες, ὑπάτους ἀποφαίνοντες τῇ πατρίδι, ἔστιν ὅτε καὶ 
ἑαυτοὺς ἀποδειχνύουσιν, ἐν καλῷ τιϑέμενοι μετὰ τῆς 
μεγίστης ἀρχῆς χαὶ. ὑπατεῦσαι. 

4 (οἱ) γνοβὺ συνήϑη ϑαάαϊαϊ βοῦν. ροβὺ καὶ ρῬοπὶ ναυϊ]ὺ. 
ΖΟΥΟΙΚ Ρ. 18, οὗ δὰ 8 268 6 ἀλεξανδρέων οἵα. Μοπᾶ. οὔχτα 
Ο, οοπέτα Ζουαῖκ Ρ. 36 δάῃ. 1, 60]]. ὅγε. ο. θὅ 1 νοβὺ γένους 
ααὰ. ἦσαν [10 καὶ ἀοἸεπάσμη οἱ. Μοηᾷ. 18 καὶ οἵδε] καὶ 
ΒΌΒΡ0. Μοπηᾶ. 16 ἑτέρων] τῶν σφετέρων οἱ. Μοπῃά,, 564 ἑτέρων 
τϑϑριοῖῦ δα ΒΌ]Π]δπ οὗ Βοτιηδηοβ 18 καὶ ὕπατος σὺν Μετέλλῳ 
γενέσϑαι τῶν 

1 ἀθ δος Αἰθχαμᾶσο οἵ, Μιΐδῆν. ὁ. 38 οὐ Ε. Βαμπάᾶρια, 6 
ΤΘΌυΒ. ᾿πίον ἀδρυρίϊοβ οὐ Βοιηδῆοβ ἰπὐοσοθάθῃξιβ ἀβαὰθ δὰ 
Ῥοϑλϊασα ΑἸθχϑπασϊμθτη ἃ Οδθβᾶσθ σοβύαπι, ἀϊβθ. Ηδ]θη8. 1898 
Ῥ. 8ὅ 5α., βδίχθοκ, θὶθ Ὀγμδβίϊο ἃ. Ῥιοϊθιπᾷον Ὁ. 186. 200 δάμπ. 839 
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δια αδαϊοαί) ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. 11ὅ 

τῷ δ᾽ ἑξῆς ἔτει ὁ μὲν δῆμος καὶ τότε τὸν Σύλλαν 

ϑεραπεύων ἡρεῖτο ὑπατεύειν, ὃ δὲ οὐκ ἀνασχόμενος 

ὑπάτους μὲν αὐτοῖς ἀπέφηνε Σερουίλιον ᾿Ισαυρικὸν καὶ 

Κλαύδιον Ποῦλχρον, αὐτὺς δὲ τὴν μεγάλην ἀρχὴν οὐ- 

δενὸς ἐνοχλοῦντος ἑχὼν ἀπέϑετο. καί μοι ϑαῦμα μὲν 

χαὶ τόδε αὐτοῦ καταφαίνεται τοσήνδε ἀρχὴν πρῶτον 

ἀνδρῶν χαὶ μόνον ἐς τότε Σύλλαν οὐδενὸς ἐπείγοντος 

ἀποϑέσϑαι. οὐ παισίν. ὡς Πτολεμαῖος ἐν Αἰγύπτῳ καὶ 

᾿Δριοβαρξάνης ἐν Καππαδοκίᾳ καὶ Σέλευκος ἐν Συρίᾳ, 

ἀλλ αὐτοῖς τοῖς τυραννουμένοις᾽ ἄλογον δ᾽ ἤδη καὶ 

τὸ βιασάμενον ἐς τὴν ἀρχὴν ῥιψοκινδύνως, ἐπείτε ἐγ- 

χρατὴς ἐγένετο, ἑκόντα ἀποϑέσϑαι καὶ παράδοξον, 

οἷον οὔπω τι ἕτερον. τὸ μὴ δεῖσαι νεότητος ἐν τῷδε τῷ 

πολέμῳ πλέον μυριάδων δέχα ἀνῃρημένης καὶ τῶν 

ἐχϑρῶν αὐτὸν ἀνελόντα βουλευτὰς μὲν ἐνενήκοντα, 

ὑπάτους δ᾽ ἐς πεντεχαίδεχα. ἀπὸ δὲ τῶν καλουμένων 

ππέων δισχιλίους καὶ ἑξαχοσίους σὺν τοῖς ἐξεληλαμέ- 

νοις ὧν τῆς τὲ περιουσίας δεδημευμένης καὶ πολλῶν 

ἀτάφων ἐχριφέντων. οὔτε τοὺς οἴκοι ὁ Σύλλας οὔτε 

τοὺς φεύγοντας καταπλαγεὶς οὐδὲ τὰς πόλεις, ὧν ἀκρο- 

τόλεις τε καὶ τείχη καὶ γῆν καὶ χρήματα καὶ ἀτελείας 

ἐφήρητο, ἑαυτὸν ἀπέφηνεν ἰδιώτην. τοσοῦτον ἦν ἐν 

τῷδε τῷ ἀνδρὶ τόλμης καὶ τύχης ὅν γέ φασιν ἐπ- 

8. Οὐογηεϊδιηη, 1βαισιη, (, ἴα 180 4 μεγάλην] μεγίστην οἱ. 
ἴδπα. οχσ ὦ, ἱπυΐ. 0 κατεφαίνετο ἱ {τὸ τοσήνδε οἱ. 
ἀδπα,, αὖ οἵ. ἨἩδγοδού. 7, 168 10 ἄλογον δ᾽ ἤδη) ἄτοπον δ᾽ ἔτι 

ΤΙ. Μομᾶ., β'πθ οδῦβῶ ἰἀομθα 1ὅ αὐτῶν οὕτω 1 501. Μοπᾶ. 
ΤῸ ὑπάτους) ὑπατικοὺς οἷ. (Ὁ. ». 282, Ἰἰάθιηι γ8] ὑπάτους δζ(ὲ 
, αἱ ὑπατικοὺς) Μομᾶ., οοσέθ ΘοηβΌ] 65 ̓ η θ]θρθηαϊ βαπὺ 

Π 16 5Βαᾳ. 46 πυΙΩΘΙΙΒ υ. Μοτχήσαβθη, Εν. ἄθβοι. 115 Ὁ. 889 αάῃ., 
Ἡιθαοβθη, ἄφβομ. Βοπιβ 1 Ὁ. ὅ91 ξᾳ. 
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110 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. [δια πόθῖο ργυαίμδ.. 

εἰπεῖν ἐν ἀγορᾶ, τὴν ἀρχὴν ἀποτιϑέμενον, ὅτι καὶ λό- 

γον, εἴ τις αἰτοίη, τῶν γεγονότων ὑφέξει. καὶ τὰς 

ῥάβδους χαϑελόντα καὶ τοὺς πελέχεας τὴν φρουρὰν 
ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπώσασϑαι καὶ μόνον μετὰ τῶν 

φίλων ἐς πολὺ ἐν μέσῳ βαδίσαι ϑεωμένου τοῦ πλή-᾿ 

ἅὅους καὶ καταπεπληγότος αὐτὸν καὶ τότε. ἀναχωροῦντα 

δ᾽ ἐπὶ τὴν οἰκίαν μόλις ποτὲ μειράκιον ἐπεμέμφετο 
καὶ οὐδενὸς αὐτὸ ἀπερύχοντος ἐϑάρρησε καὶ λοιδορού- 

μένον αὐτῷ μέχρι τῆς οἰκίας ἐλϑεῖν. ὃ δὲ κατὰ τῶν 
μεγίστων ἀνδρῶν τὲ καὶ πόλεων ἄχρος ὀργὴν γενό- τ 
μενος εὐσταϑῶς τὸ μειράκιον ἤνεγκε καὶ τοσοῦτον 

ἐσιὼν ἐς τὴν οἰκίαν, εἴτε ἀπὸ ξυνέσεως εἴτε καὶ τύχῃ 
καταμαντευόμενος τῶν ἐσομένων. ἀπεκρίνατο, ὅτι κω- 

λύσει τὸ μειράκιον τόδε ἕτερον ἄνδρα ἀρχὴν τοιάνδε, 

ἔχοντα ἀποϑέσϑαι. καὶ Ῥωμαίοις μὲν οὕτω γενέσθαι, Ἵ 

συνηνέχϑη μετ᾽ ὀλίγον, Γαΐου Καίσαρος τς ἀρχὴν Ἵ 
οὐχέτι μεϑέντος᾽ ὃ δὲ Σύλλας μοι δοκεῖ. ἐς πάντα 

σφοδρὸς ὁμοῦ καὶ δυνατὸς γενόμενος, ἐπιϑυμῆσαι τύ- 

ραννος ἐξ ἰδιώτου γενέσϑαι καὶ ἰδιώτης ἐκ τυράννου 
χαὶ μετὰ τοῦτ᾽ ἐπ’ ἐρημίας ἀγροίχου διαγενέσϑαι. 
διῆλϑε γὰρ ἐς χωρία ἴδια ἐς Κύμην τῆς ᾿Ιταλίας καὶ 

ἐνταῦϑα ἐπ᾽ ἐρημίας ϑαλάσσῃ τε καὶ κυνηγεσίοις ἐχρῆτο, 
οὐ φυλασσόμενος ἄρα τὸν κατὰ ἄστυ ἰδιώτην βίον 

1 ἐν τῇ ἀγορᾷ 4 ἀπὸ αἀ6]. Νάτιοκ, οἵ δὰ 8 θὅ ; 
8 αὐτὸ] αὐτῷ ἱ ααὺ καὶ δηΐθ λοιδορ. ἀθ]οσὶ ἁα ν. 9 ἦλϑεν 
ΒΟΡΙΌΙ νο]αϊῦ “Μοπᾶ,, ἱπαῦ. 12 συνέσεως 801. ΝΙ οπᾶ. 18 ἀπε- 
κρίνατο] ἀπέρρηξεν τη] αῦ Μοπάᾶ., 50 Θ πθχτὶ ΤΟΥΌΤΩ ἡπλλ δ. 
Ῥθπθ ἰμ ο]] ρα 18 ἔ χοντα ἑκόντα οἱ. Μομᾶ., 564 ἢ. 1. 
οὐΐδιη ἔχοντα ὍΘη6 Βαθθοῦ, εἷν δ 8 10 11 μεϑιέντος οἱ. Μεπᾶ,, 
504 οὗ Υ͂ 8 252 οὐ Ῥγϑῖ. ἐς πάντα δηΐθ μοι, δοκεῖ Ϊ 
20 μετὰ τοῦτ᾽] οὗ τὰ Ο, ἀπᾶθ Μοπά. οἱ. κατὰ τοῦτ᾽, 5θα Ο τρᾶϊθ. 
νοσεῖ 

6.544. 8. Βδοὸ πανταϑϊ που! οἵ. Ὀειπαδηη 5 Ρ. 423 δάπ. θ᾽ 
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οὐδ᾽ ἀσϑενὴς ὧν αὖϑις ἐς ὅ τι ὁρμήσειεν" ᾧ δυνατὴ 

μὲν ἔτι ἡ ἡλικία καὶ τὸ σῶμα εὔρωστον, ἀμφὶ δὲ τὴν 

᾿Ιταλίαν δυώδεχα μυριάδες ἀνδρῶν ἦσαν ἔναγχος ὑπ- 

εστρατευμένων καὶ δωρεὰς μεγάλας καὶ γῆν πολλὴν παρ᾽ 

υ αὐτοῦ λαβόντων, ἕτοιμοι δ᾽ οἱ κατὰ τὸ ἄστυ μύριοι 

Κορνήλιοι καὶ ὁ ἄλλος αὐτοῦ στασιώτης λεώς. εὔνους 

αὐτῷ χαὶ φοβερὸς ὧν ἔτι τοῖς ἑτέροις καὶ τὸ σφέτε- 

ρον ἀδεές, ὧν τῷ Σύλλᾳ συνεπεπράχεσαν, ἐν τῷ Σύλ- 

λαν περιεῖναι τιϑέμενοι. ἀλλά μοι δοκεῖ χόρον τὲ 

τὸ πολέμων χαὶ κόρον ἀρχῆς καὶ χόρον ἄστεος λαβὼν 

ἐπὶ τέλει καὶ ἀγροικίας ἐρασϑῆναι: 

) ἄρτι δ᾽ ἀποστάντος αὐτοῦ, Ρωμαῖοι φόνου καὶ τυ- 

ραννίδος ἀπαλλαγέντες ἡσυχῇ πάλιν ἐπὶ στάσεις ὑπερ- 

᾿ ριπίζοντο ἑτέρας. καὶ ὕπατοι αὐτοῖς καϑίστανται Κόιν- 

τὸ τός τε Κάτλος ἀπὸ τῶν Συλλείων καὶ 4“έπιδος Αἰμίλιος 

ἀπὸ τῶν ἐναντίων, ἐχϑίστω τε ἀλλήλοιν καὶ εὐϑὺς 

᾿ἀρξαμένω διαφέρεσϑαι. δῆλόν τε ἦν τι κακὺν ἕτερον 

ἔχ τοῦδε γενησόμενον. 

Σύλλας δ᾽ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἐνύπνιον ἔδοξεν ἰδεῖν. ὅτι 

[0 αὐτὸν ὁ δαίμων ἤδη καλοίη" καὶ ὃ μὲν αὐτίκα μεϑ᾽ 

᾿ς ἡμέραν τοῖς φίλοις τὸ ὄναρ ἐξειπὼν διαϑήκας συν- 

ἔγραφεν ἐπειγόμενος καὶ αὐτῆς ἡμέρας συνετέλει" σφρα- 

᾿γισαμένῳ δ᾽ αὐτὰς περὶ ἑσπέραν πυρετὸς ἐμπίπτει καὶ 

γψυχτὸς ἐτελεύτησεν. δδήχοντὰ μὲν ἔτη βυιθαδ, εὐτυ- 

35  χέστατος δ᾽ ἀνδρῶν ἔς τὲ τὸ τέλος αὐτὸ καὶ ἐς τἄλλα 

πάντα, ὥσπερ καὶ ὠνομάξετο. γενεσθαι δοκῶν. εἰ δή 

τις εὐτυχίαν ἡγοῖτο τυχεῖν ὅσων ἂν ἐϑέλῃ. γίνεται 

, 1 ἐς] ἐφ᾽ οἱ. Νδίοκ, 564 οὗ δὰ 8 269 8 δυώδεκα ὅσῃν,., 
 διώδεπα Β, δυόδεκα ΥἹ, δώδεκα Μοῃᾶ., οοπϑῦ. 16 ϑ88α. ζαὐτῷ» 
ὕπεστρ. εἶ. Μαεπᾶ.. εἱδξαβ Βορίορον, οἵ. οὔατα δὰ 8 228 

“τῇ 14 Κόιντός τε Θομν, . γάιός τε Ἰ1τὶ 19 ὁ σύλλας Ὁ ἢ ἐθέλοι 
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δ᾽ εὐθὺς ἐν ἄστει στάσις ἐπ’ αὐτῷ, τῶν μὲν ἄγειν 

ἀξιούντων τὸ σῶμα διὰ τῆς ᾿Ιταλέας ἐπὶ πομπῇ καὶ 
ἐς τὴν Ῥώμην ἐν ἀγορᾷ προτιϑέναι καὶ ταφῆς δημο- 
σίας ἀξιοῦν, Δεπίδου δὲ καὶ τῶν ἀμφὶ “έπιδον ἐν- 

ισταμένων. ἐξενίκα δ᾽ ὃ Κάτλος καὶ οἱ Σύλλειοι, καὶ 
ἐφέρετο ὃ νέκυς ὃ τοῦ Σύλλα διὰ τῆς ᾿Ιταλίας ἐς τὸ 

ἄστυ ἐπὶ κλίνης χρυσηλάτουϊ "καὶ κόσμου βασιλικοῦ, 

σαλπιγκταί τε πολλοὶ καὶ ἱππεῖς καὶ ἄλλος ὅμιλος ἐκ 

ποδὸς ὡπλισμένος εἴπετο. οἵ τε ὑποστρατευσάμενοι 
αὐτῷ πανταχόϑεν ἐπὶ τὴν παραπομπὴν ὡπλισμένοι συν- 

ἔἕϑεον καί, ὡς ἕχαστος ἀφικνοῖτο, εὐθὺς ἐς κόσμον 

καϑίσταντο᾽ ἄλλο τε πλῆϑος, ὅσον ἐπ᾽ οὐδενὶ ἔργῳ, 
συνέτρεχεν. ἡγεῖτο δ᾽ αὐτοῦ σημεῖα καὶ πελέκεις, ὅσοις 

περιὼν ἔτι χαὶ ἄρχων ἐκοσμεῖτο. ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ ἄστυ 
ἠνέχϑη., ἐσεφέρετο μετὰ πομπῆς ἐνταῦϑα δὴ μάλιστα 

ὑπερόγχου. στέφανοί τε γὰρ δισχιλίων πλείους ἀπὸ 
χρυσοῦ κατὰ σπουδὴν γενόμενοι παρεφέροντο, δῶρα 

τῶν πόλεων χαὶ τῶν ὑπ᾽’ αὐτῷ στρατευσαμένων τελῶν 

καὶ ᾿χαϑ᾽ ἕνα τῶν φίλων, ἄλλη τε τῶν ἐς τὴν ταφὴν 
πεμφϑέντων οὐ δυνατὴ φράσαι πολυτέἕλεια. κχαὶ τὸ 

σῶμα δέει τοῦ συνδραμόντος στρατοῦ παρέπεμπον 

ἱερεῖς τε ἅμα πάντες καὶ ἱέρειαι, κατὰ σφᾶς αὐτῶν 

8 ἐς τὴν Ῥώμην Ὅθη6 Βαθοὺ { καὶ κόσμου] μετὰ κ. οἱ. 
Νῦυοκ, ᾿παΐῦ. 8 σαλπιγκταί Οἱ, σαλπικταί Μεπᾶ., υρίαπθ 1π- 
Βουϊρύϊομθβ βθουῦαβ; βαούαπαῦ ᾿ηὔθὺ αὐγϑπηαιθ ἔουτηϑιη νῦ. 141; 
1Π δῖ ἀθέοπαυπὺ Ὀ᾽θύθυιομ, {Πηὔθυϑαοῃ. ᾿ ἴθβ0ῃ. ἃ. συίθοῃ. ὅρυϑοῃθ 
Ῥ. 1117, Οτδπουῦ, Μοιπουῖα Ρ. 71 δάῃ. 3 9. ὡπλισμένον ἃ Ὁ, 
ἴπ ἃ ὑδιηθη ΘΟΙΤ. ἰπ ος, ἴῃ Ὁ ὧν ϑαρτθβουιρύστη; ΘΟῸ ἀ θ᾽ θυθυῖμι, 
πἶβὶ οὐπὶ Νοπᾶ. ργϑθἔοτβ: οἵ τε {γὰρ ὑὕποστρ. --- καϑίσταντο, 
ἄλλο τε οἷο. 138 ὅσοι Β 19 τὴν οι. Υἱ 22 κατὰ σφᾶς 
αὐτοὺς οἱ. Μοπᾷ., 588 αὐτῶν οϑὺ σοι. ρᾶτῦ. οἵ. 1 8. 41. ὅ44, ΤΥ 8.9 

8 5ᾳ. ταφῆς δημοσίας] οἵ. Ε΄. ὙοΟΙπον, Τα μνΡ. δ ὁ]. ῬΆΙ|ΟΙ. 
ΒΌΡΡΙ. 19 (1898) Ρ». 826 δᾶῃ. ὅ 



ϑιείαο ιν} ἘΜΦΎΛΤΩΝ ΑΔ. {19 
78α.Ὁ 

ἑχάτεροι, καὶ ἡ βουλὴ πᾶσα καὶ αἱ ἀρχαί, τὰ σφέτερα 

σημεῖα ἐπικείμενοι. χόσμῳ δ᾽ ἄλλῳ τὸ τῶν καλου- 498 

μένων ἱππέων πλῆϑος εἵπετο καὶ ὃ στρατὸς ἐν μέρει 

πᾶς, ὅσος ὑπεστράτευτο αὐτῷ" συνέδραμον γὰρ σπουδῇ, 

5 τὸ ἔργον ἅπαντες ἐπειγόμενοι καταλαβεῖν, σημεῖά τε 

φέροντες ἐπίχρυσα καὶ ὅπλα ἐπὶ σφίσι περιάργυρα, 

οἷς ἔτι νῦν ἐς τὰς πομπὰς εἰώϑασι χρῆσϑαι. σαλπιγ- 

χτῶν τε ἄπειρον ἦν πλῆϑος, παρὰ μέρος ὑγρότατα 

χαὶ πένϑιμα μελῳδούντων. βοῇ δ᾽ ἐπευφήμουν ἥ τε 499 

᾿1ο βουλὴ πρώτη καὶ οἱ ἱππέες ἐν μέρει, εἶϑ᾽ ὁ στρατός, 

εἶθ᾽ ὁ δῆμος, οἱ μὲν τῷ ὄντι τὸν Σύλλαν ἐπιποϑοῦν- 

τες. οἱ δὲ δειμαίνοντες αὐτοῦ χαὶ τότε τὸν στρατὸν 

χαὶ τὸν νέχυν οὐχ ἧττον ἢ περιόντος" ἔς τε γὰρ τὴν 

᾿ς ὄψιν τῶν γιγνομένων ἀποβλέποντες καὶ ἐς τὴν μνή- 

δὰ μὴν ὧν ἔδοασεν ὃ ἀνήρ, ἐξεπλήττοντο καὶ ὡμολόγουν 

᾿ς χσρῖς ἐναντίοις εὐτυχέστατον αὐτὸν ἐχείνοις γενέσϑαι 

᾿ χαὶ σφίσι καὶ τεϑνεῶτα φοβερώτατον. ὡς δ᾽ ἐπὶ τοῦ δὅ00 

βήματος, ἔνϑα δημηγοροῦσιν ἐν ἀγορᾷ, προυτέϑη. τοὺς 

" μὲν ἐπιταφίους λόγους εἶπεν ὃ κράτιστος εἰπεῖν τῶν 

30 τότε, ἐπεὶ Φαῦστος ὃ παῖς ὃ τοῦ Σύλλα νεώτατος ἦν 

ἔτι, τὸ δὲ λέχος ὑποδύντες ἀπὸ τῆς βουλῆς ἄνδρες 

,.------- ----. 

᾿ 11 τὸν οἱ. ἱ 18 περιόντα οἱ. Μομά., 5ρ4 σοη. γϑϑριοιῦ 
δὰ αὐτοῦ, καὶ τὸν νέκυν ρμούϊυ8 ἀροὶοραῦ Νϑαοῖκ, ρϑυρθζϑτῃ, 
ΟΠ μδη) ορέϊηθ Αρρ. ἀϊοϊῃ Ποιηΐπθβ ϑΌΠατα ταουξαστη γϑυῖθοβ 6886 
 ΠΟῺ ΓΉΪΠΤΙΒ αἸ8Π| ΥἹΨΊΠ 16 γεγονέναι ἃ, αὖ νἱάθύυτν 
80 νεώτερος οἱ. ΒΚ., 808 οἵ. Κταὺ Ρ. 117 5α. 

Ὶ Ἢ 
Ἵ: 

ςΓ..͵. [9 ὁ κράτιστος εἰπεῖν] ααἱ8 ἕαοτῖῦ, ποη οοηϑύαῦ; 46 1.. Ματοῖο 
᾿ ΡΒ ΡΡο 605. ἃ. 663,91 οοσττδηὺ ΕὙΘΙ ΒΗ δίπ, 8111: ἀθ ϑοάθιῃ δαύ 
᾿ .ἀ6 Ἠογίθπβίο ὙΟΙ]πηου 1. ο. (γ. δὰ 8 498), οἵ. οὐΐδη ατοθῦθ ἃ. 
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᾿1βηρίαν ἤγαγε Σερτωρίῳ. . ἈΚ 

120 ἘΜΦΥΎΛΊΩΝ Α. [1,ορ ϊ ϑιμνιιοϊξιια 

εὔρωστοι διεχόμιζον ἐς τὸ πεδίον τὸ Ἄρειον, ἔνϑα 

βασιλεῖς ϑάπτονται μόνοι" χαὶ τὸ πῦρ οἵ τὲ ἱππεῖς 

χαὶ ἡ στρατιὰ περιέδραμον. 
καὶ Σύλλα μὲν τοῦτο τέλος ἦν, ἀπὸ δὲ τῆς πυρᾶς 1 

χωροῦντες εὐϑὺς οἱ ὕπατοι λόγοις ΠΥΥΥΨΈΡΟΥ ἐς ἀλλή- 

λους διεφέροντο, καὶ τὸ ἀστικὸν ἐς αὐτοὺς διήρητο. 
“έπιδος δὲ καὶ τοὺς ᾿Ιταλικοὺς προσποιούμενος ἔλεγεν, 
ὅτι τὴν γῆν αὐτοῖς. ἣν ὁ Σύλλας ἀφήρητο. ἀποδώ- 

σει. ἄμφω μὲν οὖν ἡ βουλὴ δείσασα ὥρκωσε μὴ πο- 
λέμῳ διακριϑῆναι, κληρωσάμενος δ᾽ ὃ Δέπιδος τὴν τὸ 

ὑπὲρ ἄλπεις Γαλατίαν. ἐπὶ τὰ ἀρχαιρέσια οὐ κατήξι 

ὡς πολεμήσων τοῖς Συλλείοις τοῦ ἐπιόντος ἔτους ὑπὲρ 

τὸν ὅρχον ἀδεῶς" ἐδόκουν γὰρ ἐς τὸ τῆς ἀρχῆς ἔτος 
ὡρκῶσϑαι. οὐ λανθάνων δ᾽, ἐφ᾽ οἷς ἐβούλευεν. ἔκα- 

λεῖτο ὑπὸ τῆς βουλῆς" καὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀγνοῶν, ἐφ᾽ οἷς τὸ 
ἐκαλεῖτο, ἤει μετὰ τοῦ στρατοῦ παντὸς ὡς ἐς τὴν πό- 

λὺν ἐσελευσόμενος σὺν αὐτῷ. κωλυόμενος δὲ ἐχήρυξεν 

ἐς τὰ ὕπλα χωρεῖν, καὶ ἀντεκήρυττε Κάτλος. μικρόν 
τε πρὸ τοῦ ᾿Δρείου πεδίου μάχης αὐτοῖς γενομένης, 
ἡττώμενος ὁ “έπιδος χαὶ οὐκ ἐς πολὺ ἔτι ἀντισχὼν 30 

ἐς Σαρδὼ διέπλευσεν, ἔνϑα νόσῳ τηκεδόνι χρώμενος 
ἀπέϑανε: καὶ ὃ στρατὸς αὐτοῦ μικρὰ κατὰ μέρος 

ἐνοχλήσας διελύϑη. τὸ ὃὲ χράτιστον Περπέννας ἐς 

λοιπὸν δ᾽ ἐστὶ τῶν Συλλείων ἔργων τὸ Σερτωρίου, 1{ 

4 καὶ Σύλλα --- ἦν οι. Ο 6 ἀστυκὸν Ο 10 ροβὺ 
διακριϑῆναι Ἰδοσμδῖη ἔογύ. βίδύπθπαθηι οἱ. Μομῃᾶ., θᾶ 
ἌΡ. νἱαθίυσ. ἢ. 1. παυστϑύϊομθηη που ἰῷ αρίθ οοδγύαββθ 
18 ἐδόκει ταϑ]ῖτη οὑτη Μοπηά., ααἱ οὐΐδιη μόνον ρΡοβὺ ἐς φἀαϊῦ 
11 ἐπελευσόμενος Ὁ 18 ἀντεκήρυξε ταλϊαϊῦ Μοπά., 56 οἷς 
Ῥτγδθί. 
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" 28α.0. 

γενόμενον μὲν ὀχτάετες. οὐκ εὐμαρὲς δὲ οὐδαμὰ Ῥω- 

μαίοις. ἅτε μὴ πρὸς Ἴβηρας αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τόδε 

ἐπ᾿’ ἀλλήλους καὶ πρὸς Σερτώριον. ὃς ἥρητο μὲν ᾿1βη- 

Ι ρίας ἄρχειν, Κάρβωνι δ᾽ ἐπὶ Σύλλᾳ συμμαχῶν Σύεσ- 

ὅ σαν πόλιν ἐν σπονδαῖς κατέλαβε καὶ φεύγων ἐπὶ τὴν 

στρατηγίαν ὥχετο. καὶ στρατὸν ἔχων ἔχ τὲ ᾿Ιταλίας 

αὐτῆς καί τινα ἄλλον ἐκ Κελτιβήρων ἀγείρας τούς 

τὲ πρὸ ἑαυτοῦ στρατηγούς. οὐ παραδιδόντας οἱ τὴν 

ἀρχὴν ἐς χάριν Σύλλα, τῆς ᾿Ιβηρίας ἐξέβαλε καὶ πρὸς 

τὸ Μέτελλον ἐπιπεμφϑέντα ὑπὸ Σύλλα ἀπεμάχετο γεν- 

“γαίως. περιώνυμος δὲ ὧν ἐπὶ τόλμῃ. βουλὴν κατ- 

ἔλεξεν ἐκ τῶν συνόντων οἱ φίλων τριακοσίους καὶ 

τήνδε ἔλεγεν εἷναι τὴν Ῥωμαίων βουλὴν καὶ ἐς ὕβριν 

ἐκείνης σύγκλητον ἐχάλει. Σύλλα δ᾽ ἀποθανόντος καὶ 

τὸ “επίδου μετὰ Σύλλαν, στρατὸν ἔχων ἄλλον ᾿Ιταλῶν, 

ὅσον αὐτῷ Περπέννας ὁ τοῦ “επίδου στρατηγὸς ἤγα- 

γεὲν, ἀξκίδοξος ἦν στρατεύσειν ἐπὶ τὴν Ἰναλίων, εἰ μὴ 

δείσασα ἡ βουλὴ ΜῊ τε ἄλλον χαὶ στρατηγὸν 

πον ἐπὶ τῷ προτέρῳ Πομπήιον ἔπεμψεν ἐς ̓ Ιβηρίαν, 

30 νέον μὲν ἔτι ὄντα, περιφανῆ δ᾽ ἐξ ὧν ἐπὶ Σύλλα περί 
9 τὲ “ιβύην καὶ ἐν αὐτῇ ᾿Ιταλίᾳ κατείργαστο. ὃ δὲ ἐς 

τὰ Ἄλπεια ὄρη μετὰ φρονήματος ἀνήει. οὐ χατὰ τὴν 

᾿᾿Αννίβου μεγαλουργίαν, ἑτέραν δ᾽ ἐχάρασσεν ἀμφὶ ταῖς 

: 1 οὐδαμὰ ΒΚ., οὐδ᾽ ἅμα Ἰ10τὶ 2 αὐτοὺς] αὐτοῦ 1, 
᾿ αὐτοῖς οἱ. Μεπᾶ., αἱ οἵ. 8 ὅ18 πρὸς αὐτοὺς Κρῆτας 8 Σερτά- 
ριον (γενόμενον. ἐς Μεπάᾶ., οοπύτα ἴσο Ζοσαϊκ Ρ. 8ὅ 6 ἔκ 
τε τῆς ἰταῖ. ἃ 1 ἄλλην Ἶ 9 ἐξέβαλλε οὰπι 1 Μομᾶ. 
10 ἐπιπεμφϑέντα (οἱ οἱ. Μεπά.. βοα οἴ δὰ 8 328 14 ἀντι- 

σύγκλητον οἱ. ΟΟὉ. Ρ. 214. 901]. ῬΙαΐ. 8511]. ο. 8, ββᾶ οἵ Π 8 897 
"28 δ᾽ οχ ἃ 

ἣν 1 ἜΣΜΙΕΣ οἔ ὙΥΠβαοχῇ (ν. δα 8 892) ». 114 5ᾳ., Βιθή Κονβκὶ 
ἔ' Υ. 1014.) Ῥ. 229, ἀπθπι γϑὶΐτη οοηΐοσαβ ἀθ ἰοΐα Αρρίδηϊ 6111 
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δ 

πηγαῖς τοῦ τε Ῥοδανοῦ καὶ ᾿Ηριδανοῦ, οἱ ἀνίσχουσι, 
μὲν ἐκ τῶν ᾿“λπείων ὀρῶν οὐ μακρὰν ἀπ᾿ ἀλλήλων, 

ῥεῖ δ᾽ ὃ μὲν διὰ Κελτῶν τῶν ὑπὲρ Ἄλπεις εἰς τὴν 
Τυρρηνικὴν ϑάλασσαν, ὃ δὲ ἔνδοθεν τῶν ᾿4λπείων 

ἐπὶ τὸν ᾿Ιόνιον, Πάδος ἀντὶ ᾿Ηριδανοῦ μετονομασϑείς.. 
ἀφικομένου δ᾽ ἐς ᾿Ιβηρίαν αὐτίκα ὃ Σερτώριος τέλος 

ὅλον, ἐπὶ χορτολογίαν ἐξιόν, αὐτοῖς ὑποξυγίοις καὶ 

ϑεράπουσι συνέκοψε χαὶ “αύρωνα πόλιν ἐφορῶντος 
αὐτοῦ Πομπηίου διήρπασε καὶ κατέσκαψεν. ἐκ δὲ τῆς 

πολιορκίας γυνή τις ἐνυβρίξοντος αὐτῇ τοῦ λαβόντος 1 

παρὰ φύσιν τοῖς δαχτύλοις ἐξέτεμε τὰς ὄψεις" καὶ ὃ 

Σερτώριος τοῦ πάϑους πυϑόμενος τὴν σπεῖραν ὅλην, 

ἀγέρωχον ἐς τὰ τοιαῦτ᾽ εἶναι νομιξομένην, καίπερ 
οὖσαν Ῥωμαϊκὴν κατέχανε. ᾿ 

καὶ τότε μὲν χειμῶνος ἐπιόντος διέστησαν. ἀρχο- 

μένου δ᾽ ἦρος ἐπήεσαν ἀλλήλοις, Μέτελλος μὲν καὶ 

Πομπήιος ἀπὺ τῶν Πυρηναίων ὀρῶν, ἔνϑα διεχείμα- 

ξον, Σερτώριος δὲ καὶ Περπέννας ἐκ “υσιτανίας. καὶ 
συμβάλλουσιν ἀλλήλοις περὶ πόλιν, ἧ ὄνομα Σούκρων. 
κτύπου δ᾽ ἐν αἰϑρίᾳ φοβεροῦ χαὶ ἀστραπῶν παρα- 3 

λόγων γενομένων, τάδε μὲν ὡς ἐμπειροπόλεμοι διέφε- 
ρον ἀχαταπλήχτως, πολὺν δ᾽ ἀλλήλων φόνον ἐξειρ- 

γάξοντο, μέχρι Μέτελλος μὲν Περπένναν ἐτρέψατο καὶ 
τὸ στρατύπεδον αὐτοῦ διήρπαξεν, ὃ δὲ Σερτώριος ἐνίχα 

Πομπήιον. καὶ ἐτρώϑη ἰδόρατι ἐς τὸν μηρὸν ἐπικιν- 

1 χορτολογίᾳ οὐτὰ Ὁ 5οΓ. Μοπᾶ,, τηϑ]6 Οὐ Βἰαύστῃ 9 8α. ἐκ 
δὲ τῆς πολιορκίας] ἑαλωκυίας δὲ τῆς πόλεως ν6] 5ἴτη. Θχϑρθοῦ. 
Μομά. 11 τὰς ὄψεις ἐξέτεμε τοῖς δακτύλοις Υ 19 Σούκρων 
βομν., σούρων ΟἹ, διρηώη Ὁ 

1 46 [ἀπο Ῥοιηρϑὶ ἔαϊϑο ἰυἀϊοαγιὺ Κυϊῦς, ϑ88])} 50. ΗΙβῦ. 
ἰ. ΠῚ Ρ. 197, ν. Μουιηβθη, ᾿. 680}. 19 Ρ. ὅ81, οἵ. Ὁ. 1. Π.. Υ ν. 809 
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δύνως ὁ Πομπήιος. καὶ τοῦτο τέλος ἐγένετο τῆς τότε 

μάχης. ἔλαφος δ᾽ ἦν λευκὴ χειροήϑης τῷ Σερτωρίῳ ὅ14 

χαὶ ἄνετος" ἧς ἀφανοῦς γενομένης ὃ Σερτώριος οὐκ 

αἴσιον ἑαυτῷ τιϑέμενος ἐβαρυϑύμει τε καὶ ἐπ’ ἀργίας 

5 ἦν, καὶ ταῦτ᾽ ἐπιτωϑαξόμενος ἐς τὴν ἔλαφον ὑπὸ τῶν 
πολεμίων. ὡς δ᾽ ὥφϑη διὰ δρυμῶν δρόμῳ φερομένη, 

ἀνά τε ἔδραμεν ὃ Σερτώριος καὶ εὐθύς, ὥσπερ αὐτῇ 

προκαταρχόμενος, ἠκροβολίσατο ἐς τοὺς πολεμίους. οὐ δ1ῦ 

πολὺ δὲ ὕστερον ἀγῶνα μέγαν ἠγωνίσατο περὶ Σεγον- 

τὸ τίαν ἐκ μεσημβρίας ἐπὶ ἄστρα. καὶ 'αὐτὸς μὲν ἵππο- 
μαχῶν ἐχράτει τοῦ Πομπηίου καὶ [ἔκτεινεν ἐς ἕξακισ- 
χιλίους ἀποβαλὼν ἐς ἡμίσεας" Μέτελλος δὲ καὶ τότε 

Περπέννα περὶ πεντακισχιλίους διέφϑειρε. καὶ ὃ Σερ- ὅ16 

-τώριος μετὰ τὴν μάχην τῆς ἐπιούσης ἡμέρας πολλοὺς 

15 βαρβάρους προσλαβὼν ἐπέδραμεν ἀδοκήτως τῷ Μετέλ- 

λου στρατοπέδῳ περὶ δείλην ἑσπέραν ὡς ἀποταφοεύ- 

σὼν αὐτὸ σὺν τόλμῃ. Πομπηίου δ᾽ ἐπιδραμόντος 
ἐπαύσατο τῆς καταφρονήσεως. 

9. καὶ τάδε μὲν αὐτοῖς ἦν τοῦδε τοῦ ϑέρους ἔργα, 511 

,Ἰ χαὶ πάλιν ἐς χειμασίαν διεκρίϑησαν" τοῦ δ᾽ ἐπιόντος τέ«.σ 

ἔτους. ἕχτης ἑβδομηκοστῆς ἱκαὶ ἑκατοστῆς ὀλυμπιάδος 

οὔσης, δύο μὲν ἐκ διαϑηκῶν ἔϑνη Ῥωμαίοις προσ- 

ἐγίγνετο, Βιϑυνία τε Νικομήδους ἀπολιπόντος καὶ 

; 1 γέγονε ἱ 4 αἴσιον ποη αἰἸποῖᾶθ βοσίρίπτηῃ ἴῃ Β ὅ ἐς 
τὴν ἔλαφον 5Βυβροοῦ. Μοπά. 98α. Σεγοντίαν τηϑ]αϊῦ ὅσον. 
οἵ. Ηὔρηογ, Μοόπυπι. Ἰἱπρ. ΤΌΘτ. Ρ. 340, 86 ν. δὐϊδιι Μοιητηβθῃ, 
Ὦ.. Ἔβοι. Π7’ ῥ. 832, Βιθηκονβεὶ (ν. δὰ 8 3939) Ρ. 219: μογοντίαν ΟἹ, 
ϑασιέμηη Ο, Σαγοντίαν Ο. ϑέορῃ., τνυϊρο, Σάγουντον Κυῖΐα, 

Ἱ Βα ]υβί. Ηἰβέ. ὁ. ΠΙ Ρ. 1817 ἔν. 96 10 ἀποταφροεύσων] ἀποτε- 
Π φρώσων οἱ. Βίοή κου 5Κ1 (ν. δά 8 385) Ρ. 81 δά. 4 117 αὐτῷ ϊ 

σὺν τόλμῃ 8υβρ. Μοπᾶ., 8568 ἀοίδπαϊνψαν. γϑυθὶβ ἐπαύσατο τῆς 
καταφρονήσεως 19 ἦν αὐτοῖς ἃ 
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194. ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [εἰϊυν ϑουτογιαγμῆν, 

Κυρήνη Πτολεμαίου. τοῦ “αγίδου βασιλέως. ὃς ἐπί- 

χλησιν ἦν ᾿Δπίων. πόλεμοι δ᾽ ἤχμαζον οὗτός τὲ ὃ 
Σερτωρίου περὶ ᾿Ιβηρίαν χαὶ ὃ Μιϑριδάτου περὶ τὴν 
ἀνατολὴν καὶ ὁ τῶν λῃστῶν ἐν ὅλῃ τῇ ϑαλάσσῃ καὶ 

περὶ Κρήτην πρὸς αὐτοὺς Κρῆτας ἕτερος καὶ ὃ τῶν 

μονομάχων ἀνὰ τὴν ᾿Ιταλίαν, αἰφνίδιος αὐτοῖς καὶ 
ὅδε καὶ σφοδρὸς ὁμοῦ γενόμενος. διαιρούμενοι δ᾽ ἐς 

τοσαῦτα, ὅμως καὶ ἐς ᾿Ιβηρίαν ἔπεμψαν ἄλλα στρατοῦ 
δύο τέλη. μεϑ' ὧν ἅμα τῷ ἄλλῳ παντὶ Μέτελλός τὲ 

χαὶ Πομπήιος αὖϑις ἀπὸ τῶν Πυρηναίων ὀρῶν ἐπὶ τὶ 
τὸν Ἴβηρα χατέβαινον. Σερτώριος δὲ καὶ Περπέννας 

αὐτοῖς ἀπήντων ἀπὸ “υσιτανίας. χαὶ τότε μάλιστα 

πολλοὶ Σερτωρίου πρὸς τὺν Μέτελλον ηὐτομόλουν. ἐφ᾽ 1 

ᾧ χαλεπαίνων ὃ Σερτώριος ἀγρίως καὶ βαρβαρικῶς ἐλυ- 

μαένετο πολλοῖς καὶ διὰ μίδους ἐγίγνετο. μᾶλλον δ᾽ τὶ 

αὐτὸν ὃ στρατὸς ἐν αἰτίαις εἶχεν. ἐπεὶ καὶ δορυφύρους 
ἀντ᾽ αὐτῶν ἐπήγετο πανταχοῦ Κελτίβηρας καὶ τὴν 

φυλακὴν τοῦ σώματος. Ρωμαίους ἀπελάσας. τοῖσδε ἀντ᾽ 

ἐχείνων ἐπέτρεπεν. οὐ γὰρ ἔφερον ἐς ἀπιστίαν ὀνειδὲ- 

ξόμενοι, εἰ χαὶ πολεμίῳ Ρωμαίων ἐστρατεύοντο" ἀλλ᾽ 8ι 
αὐτὸ δὴ τοῦτο χαὶ μάλιστα ὑπέδακνεν αὐτούς. τὸ ἀπί- 

στους ἐς τὴν πατρίδα διὰ τὸν Σερτώριον γενομένους 
ἀπιστεῖσϑαι καὶ πρὸς αὐτοῦ, οὐδ᾽ ἠξίουν διὰ τοὺς 

αὐτομολήσαντας οἱ παραμένοντες κατεγνῶσϑαι. πολλὰ 

δὲ χαὶ οἱ Κελτίβηρες αὐτοῖς. ἀφορμῆς λαβόμενοι, ἐν- εἱ 

ύβριξον ὡς ἀπιστουμένοις. οἱ δ᾽ οὐ τελέως ὅμως τὸν 

Σερτώριον ἀπεστρέφοντο διὰ τὰς χρείας" οὐ γὰρ ἦν β 

ῷ ἁππίων ΝΥ οὗτός τε] αὐτός τὲ ταδνα]ὺ ΚαΕ1] ὃ ὑοθοι 
τοὺς οἱ. Μοπᾶ., 868 ἴᾷτο ἀθέθηδιυ ΒΒ βομοίβκυ τ. 445, οἵ. ἃ 
8 δ0ὅ 11 σερτώριός τε ἃ 17 περιήγετο οἱ. Μεπά., 564 οὗ 
Αἰμθη. 18 ὑ. ὅδ1 Ὁ, Χοη. γπορ. 6, 2ὅ, 4110] 
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τότε τοῦ ἀνδρὸς οὔτε πολεμικώτερος ἄλλος οὔτ᾽ ἐπι- 

τυχέστερος. ὅϑεν αὐτὸν χαὶ οἵ Κελτίβηρες διὰ τὴν 

᾿ταχυεργίαν ἐχάλουν Ἀννίβαν, ὃν ϑρασύτατόν τὲ καὶ 

ἀπατηλότατον στρατηγὺν παρὰ σφίσιν ἐδόκουν γενέ- 

εσϑαι. ὃ μὲν δὴ στρατὸς ὧδε εἶχε Σερτωρίῳ. πόλεις 
δ᾽ αὐτοῦ πολλὰς ἐπέτρεχον οἱ περὶ τὸν Μέτελλον καὶ 

τοὺς ἄνδρας ἐς τὰ ὑπήκοα σφίσι μετῆγον. Παλαντίαν 
δὲ Πομπηίου περικαϑημένου καὶ τὰ τείχη ξύλων κορ- 

μοῖς ὑποχρεμάσαντος, ἐπιφανεὶς ὃ Σερτώριος τὴν μὲν 

1 πολιορκίαν ἐξελθάς, τὰ τείχη δ᾽ ἔφϑασεν ὑποχαύσας 

ὃ Ῥρμπήιος καὶ ἐς Μέτελλον ἀνεχώρει. Σερτώριος 

δὲ καὶ τὰ πεσόντα ἤγειρε, καὶ τοῖς περί τι χωρίον 

ἯΙ ᾿ Καλάγυρον στρατοπεδεύουσιν ἐπιδραμὼν ἔκτεινε τρισ- 

τοῦ δ᾽ ἐπιόντος οἱ στρατηγοὶ Ῥωμαίων μᾶλλόν τι 

ϑαρρήσαντες ἐπήεσαν ταῖς πόλεσι ταῖς ὑπὸ δδρερί 

σὺν χαταφρονήσει χαὶ πολλὰ αὐτοῦ περιέσπων καὶ 

᾿ ἑτέροις ἐπέβαινον. ἐπαιρόμενοι τοῖς ἀπαντωμένοις. οὐ 

μέντοι μεγάλῃ γε μάχῃ συν »ἐχϑησιν, ἀλλ᾽ αὖϑις. 

τὸ μέχρι τοῦ ἑξῆς ἔτους αὐτοὶ μὲν αὖϑις ἐπήεσαν ἐν 

᾿ πλέονι μᾶλλον καταφρονήσει, ὃ ὃὲ Σερτώριος βλά- 

4 {τῶν παρὰ οἱ. Μεπά., 568 οὗ δὰ 8 31 ἵ παλλαντίαν 
ἃ, νυ]ρο, οἵ. ΗΠΡμοΥ (ν. δὰ 8 ὅ15δ) ν. 288 9. ὑποκρεμάσαντος 
(ἤδη) οἱ. Μοηᾶ., ὑποκχρ. βϑυ8ρ. Ηργνγ. Ρ. θὅ, δὖ οὗ Μιτ. 
ο. 80 (ἀνηρτημένα), 6. 1. 84 (ἀνεκρήμνη). ΒΟΒΘΗΚΙ Ρ. 118 5α. 

18 καλάγυρον Υ͂, Οαϊασιηι Ὁ, καλλάγυρον ΒΙ, Καλάγυριν 
Οπρδίαϊύ ὅομν., οἵ Ηᾶθπον Ρ. 351 ΡῬοβὺ στρατοπεδεύουσιν 
Ἰδοῦπατα βἐαίαθθαὺ Μαεμᾶ., βθὰ πδυταῦο αἀὐΒΙΩΥΒ ὈΥΘΥΪΒ ὈΘΠ6 
᾿Ριοοθαῖώ 14 ἔτους (ἔργα) ἐν οἱ. Μομά. 17 περιέπων. σ 
ῬΙΟΥΪ πὶ (Βἰο) ΞΈΡΘΥΒΟΥ., 18 ἀπατωμένοις ἸἸΌΥΊ, οοττ. δοῦν. 
19 Ἰδούηδιη 5ἰσπῖξ, ϑοιν. Ηδθο ἔοσθ βθ0. Μοπᾶ, ϑχοϊἀθυϊηῦ: 
ἀλλ᾽ αὖϑις (ζἀκροβολίαι ἦσαν κατὰ μέρη “μέχρι 21 ἀ6 
ΜΑΣ ἀποϊζαθαῦ Ηοῦπ. Ρ. θὅ, 5θὰ ἀθέρῃ ΠῚ 1086. 001]. 855. Ὁ. 

Φ,.95..8 

74α. 6. 

δ98. 
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κι χιλίους. καὶ τάδε ἦν καὶ τοῦδε τοῦ ἔτους ἐν ᾿Ι1βηρίᾳ.. 
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120 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Α, [δοϊδινηι ϑουἐογαγνηι 

πτοντὸς ἤδη ϑεοῦ τὸν μὲν ἐπὶ τοῖς πράγμασι πόνον 

ἑκὼν μεϑίει, τὰ πολλὰ δ᾽ ἦν ἐπὶ τρυφῆς, γυναιξὶ καὶ 
κώμοις καὶ πότοις σχολάζων. ὅϑεν ἡττᾶτο συνεχῶς. 

καὶ γεγένητο ὀργήν τὲ ἄκρος δι᾽ ὑπονοίας ποικίλας 

καὶ ὠμότατος ἐς χόλασιν καὶ ὑπόπτης ἐς ἅπαντας, 

ὥστε χαὶ Περπένναν. τὸν ἔκ τῆς «Αἰμιλίου στάσεως 

ἑκόντα πρὸς αὐτὸν ἐλθόντα μετὰ πολλοῦ στρατοῦ, δεῖ- 

σαν περὶ ἑαυτοῦ χαὶ προεπιβουλεῦσαι μετὰ ἀνδρῶν 

δέκα. ὡς δὲ καὶ τῶνδέ τινες τῶν ἀνδρῶν ἐνδειχϑέν- 

τὲς οἱ μὲν ἐκολάσϑησαν, οἱ δ᾽ ἀπέφυγον, ὁ Περπέννας 
παρὰ δόξαν λαϑὼν ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τὸ ἔργον ἠπείγετο 

καὶ οὐδαμοῦ τὸν Σερτώριον μεϑιέντα τοὺς δορυφόρους 

ἐπὶ ἑστίασιν ἐχάλει. μεϑύσας δ᾽ αὐτόν τε καὶ τὴν 
περιεστῶσαν τὸν ἀνδρῶνα φυλακὴν ἔκτεινεν ἀπὸ τῆς 

διαίτης. καὶ ὁ στρατὸς εὐθὺς ἐπὶ τὸν Περπένναν ἀν- 

ἔίστατο σὺν ϑορύβῳ τὲ πολλῷ καὶ μετ᾽ ὀργῆς, ἐς εὔ- 

ψοιὰν αὐτίκα τοῦ Σερτωρίου μεταβαλόντες ἀπὸ τοῦ 

μίσους. ὥσπερ ἅπαντες ἐπὶ τοῖς ἀποϑανοῦσι τὴν μὲν 
ὀργὴν μεϑιᾶσιν, οὐκ ἐμποδὼν ἔτι τοῦ λυποῦντος ὕν- 

τος, ἔς δὲ τὴν ἀρετὴν αὐτῶν μετ᾽ ἐλέου καὶ μνήμης 

ἐπανίασι. τότε δὲ χαὶ τὰ παρόντα σφίσιν ἐκλογιξζό- 

μένοι. Περπέννα μὲν ὡς ἰδιώτου κατεφρόνουν, τὴν 
δ᾽ ἀρετὴν Σερτωρίου μόνην ἂν σφίσιν ἡγούμενοι γενέ- 

σϑαι σωτήριον, χαλεπῶς ἐς τὸν Περπένναν διετίϑεντο 
αὐτοί τε καὶ οἱ βάρβαροι σὺν αὐτοῖς. μάλιστα δὲ τού- 

1 μὲν οἴῃ. Ὁ ὅ ἐς κολάσεις οἱ. Μοπά., αὖ 8 ὅ88, ΥἱΣ πθ6- 
ΟΘΒΒαΣΟ 6 ὥστε] ὅϑεν Υ'΄, τὴ816 14 τὸν ἀνδρῶνα τοϑδυϊθαϊ 
Ὲχ Β. ἰΐὰ οὐΐδιη ἃ. τῶν ἀνδρῶν οδίθυϊ ἀπὸ ΟἹ, ἐπὶ Μυβργ. 
6Χχ [ἡν. δρὶὺ. 96. 611. 2. 80, 1 10 τὲ οχη. ἱ 11 μετα- 
βάλλοντες 1, νυ]ρὸ 20 ἐλέου] ἐπαίνου οἱ. Μοπᾶ., πο τϑοὺρ 
Ὡῦ (οἱ σὺν οἱ. Μεπᾶ,, β6α οἵ, δὰ 8 12 

ἢ 

χὰ ΜΩ͂ 

"- Ἵ 

14 

1 
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π᾿ βεὶ 

δείϊωυμι ϑεγίον ται] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Α. 1917 

τῶν “υσιτανοί. ὅσῳ καὶ μάλιστα αὐτοῖς ὃ Σερτώριος 
ἐχρῆτο. ὡς δὲ καὶ τῶν διαϑηκῶν ἀνοιχϑεισῶν τῶν 

Σερτωρίου ὃ Περπέννας αὐταῖς ἐνεγέγραπτο ἐπὶ τῷ 
χλήρῳ. μᾶλλόν τι πάντας ὀργὴ καὶ μῖσος ἐς τὸν Περ- 

πένναν ἐσήει. ὡς οὐκ ἐς ἄρχοντα μόνον ἢ στρατηγόν, 

ἀλλὰ χαὶ ἐς φίλον καὶ εὐεργέτην τοσόνδε μύσος ἐργα- 

σάμενον. χαὶ οὐκ ἂν οὐδὲ χειρῶν ἀπέσχοντο. εἰ μὴ 

περιϑέων αὐτοὺς ὁ Περπέννας τοὺς μὲν δώροις ὑπηγά- 

γετο, τοὺς δ᾽ ὑποσχέσεσι, τοὺς δ᾽ ἀπειλαῖς ἐξεφόβησε, 
τοὺς δὲ καὶ διεχρήσατο ἐς κατάπληξιν ἑτέρων. ἐπί τε 

τὰ πλήϑη παρερχόμενος ἐδημαγώγει καὶ τοὺς δεσμώ- 

τὰς αὐτῶν ἐξέλυεν, οὺς ὁ Σερτώριος κατέδησεν. καὶ 

τοῖς Ἴβηρσι τὰ ὅμηρα ἀπέλυεν. οἷς ὑπαχϑέντες ὑπ- 

ἤχουον μὲν ὡς στρατηγῷ (τὸ γὰρ δὴ μετὰ Σερτώριον 
εἶχεν Βπομα), οὐ μέντοι χωρὶς ϑυσμενεύαῇ οὐδὲ τότε 

γίγνοντο" καὶ γὰρ ὠμότατος αὐτίκα ἐς κολάσεις ϑαρ- 
γήσας ἐφαίνετο καὶ τῶν ἐκ Ρώμης αὐτῷ συμφυγόν: 

τῶν. γεφανῶν ἔ ἔχτεινε τρεῖς καὶ τὸν ἀδελφιδοῦν ἑ ἑαυτοῦ. 

᾿ ὡς δὲ ἐφ᾽ ἕτερα τῆς ᾿Ιβηρίας ὁ Μέτελλος ᾧχετο (οὐ 

ἔτι ϑυσχεῤδ ἐδόκει ΣΟ ΜΈΨΟΝ ἐπιτρέψαι μόνῳ 

Πομπηίῳ), ἐπὶ μέν τινας ἡμέρας ἐγίγνοντο ἁψιμαχίαι 

Ὡ ἀπόπειραι Πομπηίου καὶ Περπέννα, μὴ σαλευόν- 
᾿ῶν ἄϑρουν τὸν νεδυύῳ τῇ δεκάτῃ δὲ ἀγὼν αὐτοῖς 

᾿ἔγιστος ἐξερράγη. ἑνὶ γὰρ ἔργῳ κρίναντες διακριϑῆ- 

. 9 ἐχέχρητο οἷ. Μεπᾶ., οἵ, γταθοῖ ὀ 8 τῷ ἀ6]6υ1 νοϊαϊὸ Μοπά., 
Κταί η. 32 10 «τῶν» ἑτέρων (γ6] ἑταίρων) οἱ. Μομᾶ,, 
ΤΟΘΒΟῊ Ῥ. ὅ1δ (011. Π ὃ 171. 8ὅ9. Υ̓ 8 ὅ8ὅ. ὅγε. ο. ὅ8 

Ἰπσς Μη. Ὥς. 84 ἴηϊ. 11 πλήϑη] Ῥτὸ ᾿ζθνη Ῥοβίψατα ραΐανὶὐ 
ΠΣ: : Βιρτιιίϊβοδτο νἱαθίυν τα θ] εἰ ἀπο, ααδθ βέϊρθηάῖα ποι 

' 1ὅ μέντι (810) Β 19 ὥχητο οἱ. Μοπᾷ., ἱπαῦ., 
ἢ δ 

72 α. Ος 

81 

ὅ82 

98 

ὅ84 

Πομπήιος μὲν τῆς Περπέννα στρατηγίας κατεφρό- ᾿ 
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198 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. [δοϊ]ηεη ϑογίονἰαναμς 

γνξδί,. Περπέννας δ᾽ ὡς οὐ πιστῷ χρησόμενος ἐς πολὺ 

τῷ στρατῷ, πάσῃ σχεδὸν τῇ δυνάμει συνεπλέκετο. ταχὺ 

δ᾽ ὃ Πομπήιος περιῆν ὡς οὔτε στρατηγοῦ διαφέρον- 
τος οὔτε προϑύμου στρατοῦ. καὶ τροπῆς πάντων ὁμα- 

λοῦς γενομένης ὃ μὲν Περπέννας ὑπὸ ϑάμνῳ πόας 
ἐχρύφϑη, δεδιὼς τοὺς οἰκείους μᾶλλον τῶν πολεμίων" 

λαβόντες δ᾽ αὐτὺν ἱππεῖς τινες εἷλκον ἐς τὸν Πομ- 

πήιον, ἐπιβλασφημούμενον ὑπὸ τῶν ἰδίων ὡς αὐθέντην 

Σερτωρίου καὶ βοῶντα πολλὰ μηνύσειν τῷ Πομπηίῳ 

περὶ τῆς ἐν Ῥώμῃ στάσεως" ἔλεγε δὲ εἴτε ἀληϑεύων 
εἴϑ᾽ ἵνα σῶος ἀχϑείη πρὸς αὐτόν. ὃ δὲ προπέμψας 

ἀπέχτεινεν αὐτόν. πρὶν ἐς ὄψιν ἐλϑεῖν, δείσας ἄρα, μή 

τι μηνύσειεν ἀδόκητον καὶ ἑτέρων ἀρχὴ καχῶν ἐν 
Ῥώμῃ γένοιτο. καὶ ἔδοξεν ἐμφρόνως πάνυ τοῦϑ᾽ ὃ 
Πομπήιος πρᾶξαι καὶ συνετέλεσεν αὐτῷ καὶ τόδε εἰς 

δόξαν ἀγαϑήν. τέλος δ᾽ ἦν τοῦτο τῷ περὶ ᾿Ιβηρίαν 

πολέμῳ. τὸ καὶ Σερτωρίῳ τοῦ βίου γενόμενον" δοκχξῖ 
γὰρ οὐχ ἂν οὔτε ὀξέως οὔτε εὐμαρῶς οὕτως, ἔτι Σερ- 

τωρίου περιόντος, συντελεσϑῆναι. 

τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χρόνου περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν μονομάχων 

ἐς ϑέας ἐν Καπύῃ τρεφομένων, Σπάρτακος Θρὰξ ἀνήρ. 

ἐστρατευμένος ποτὲ ἹΡωμαίοις, ἐκ δὲ αἰχμαλωσίας χαὶ 
πράσεως ἐν τοῖς μονομάχοις ὥν, ἔπεισεν αὐτῶν ἐφ 

᾿ 

1 ἐπὶ πολὺ ἴ, αποα υδιύαὐ!αβ 4 5Ξα. ὁμαλοῦ ἃ ὅ ὑπὸ 
ϑάμνον οἱ. Μοπάᾶ., 56 διναῦ ρρ. ρύδθροβ. οὰτη ἀαῦ. 6Χχ υϑῖλ 
γούιπβυϊοτατη ἰθηρσοτο: οἵ. οτῃ. 1]. 22, 191 βρὲ ἱτέας Οἱ. 
Νδυοκ, ἱτπηργοθὈ1Π θ᾽; ἔθ ο1115 ογαὺ ϑάμνων πόας νοὶ πόαις οξ. 
ΕἘπτ. Βδοοῆ. 722 ἴ λαβόντες -- Πομπήιον οτι. Υ 14 εὖ 
φρόνως ἱ 11 σερτωρίῳ ΟΟΙΤ. 6Χ σερτωρίου Β 28 πράσεω 
Η. ϑίορῃ., πράξεως ΟἹ ἐς οἵη. ἱ 

8 ὅ89 58αα. οὗ ροδβὺ 81105 α. Παῦμκο, 6 Βοιηδποσιιμι Ὀθὶ ἡ 
ΒΘΥΨΠΌὰΒ. οὐρίτα 56] θοῖα, 158. Βθσοὶ. 1904, Ῥ». δδ 5αα. οὖ 78 868 
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78α.Ο. 

ἑβδομήκοντα ἄνδρας μάλιστα κινδυνεῦσαι περὶ ἐλευϑετ 
ρίας μᾶλλον ἢ ϑέας ἐπιδείξεως καὶ βιασάμενος σὺν 

αὐτοῖς τοὺς φυλάσσοντας ἐξέδραμε, καί τινῶν. ὃδοι- δὅ40 

πόρων ξύλοις καὶ. ξιφιδίοις ὁπλισάμενος ἐς τὸ. Βέσβιον 

5 ὄρος ἀνέφυγεν, ἔνϑα πολλοὺς ἀποδιδράσκοντας οἰκέτας 

χαΐί τινας ἐλευϑέρους ἐκ τῶν ἀγρῶν ὑποδεχόμενος ἐλή- 

στευε τὰ ἐγγύς, ὑποστρατήγους ἔχων Οἰνόμαόν τὲ καὶ 

Κρίξον μονομάχους. βϑριξομένῳ δ᾽ αὐτῷ τὰ κέρδη δ41 

ἱ χατ᾽ ἰσομοιρίαν ταχὺ πλῆϑος ἦν ἀνδρῶν" καὶ πρῶτος 

Ὁ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐχπεμφϑεὶς Θλρρίορ Γλάβρος, ἐπὶ δ᾽ ἐκείνῳ 
Πόπλιος Οὐαλέριος, οὐ πολιτικὴν στρατιὰν ἄγοντες, ἀλλ᾽ 

ὕσους ἐν σπουδῇ καὶ παρόδῳ συνέλεξαν (οὐ. γάρ πῶ 
Ῥωμαῖοι πόλεμον, ἀλλ᾽ ἐπιδρομήν τινα καὶ λῃστηρίῳ 

τὸ ἔργον ὕμοιον ἡγοῦντο εἶναι), συμβαλόντες ἡττῶντο. 

ο Οὐαρινίου δὲ καὶ τὸν ἵππον. αὐτὸς Σπάρτακος περι- 

ἔσπασεν" παρὰ τοσοῦτον ἦλϑε κινδύνου 'Ῥωμαίων ὃ στρᾷτ 

τηγὺς αὐτὸς αἰχμάλωτος ὑπὸ μονομάχου γενέσϑαι. μετὰ ὅ42 

δὲ τοῦτο Σπαρτάχῳ μὲν ἔτι μᾶλλον πολλοὶ συνέϑεον, 

) καὶ ἑπτὰ μυριάδες ἦσαν ἤδη στρατοῦ, καὶ ὅπλα ἐχάλ- 
Ἷ χευε καὶ παρασκευὴν συνέλεγεν, οἵ δ᾽ ἐν ἄστει τοὺς 73. 

ὑπάτους ἐξέπεμπον μετὰ δύο τελῶν. καὶ τούτων͵ ὑπὸ 548 

᾿ς 2 ϑέας ἐπιδείξεως] πὸ οὐτὰὴ Μοπᾶ. αἰδθυαυηαύτυτα ἀθ]θδβ, δέ. 
᾿ Ἢ 8. 490 τηυ]ξαααθ 5]τη1118, 4 ὡπλισμένοςϊὶι ἀ458ᾳ. Βέσβιον ὅρου] 

1. 6 ὙΘΒαν" 5 ΤἸΠ0η8, ἀ6 ἔοσττηδ οὗ. Βοίββ. δὰ 8855. ἢ. 66,21. 1 
ὅ ἐξέφυγεν ἃ ἀποδράντας ταδὶ τὺ Μοπα., 56 οἵ. Ῥτϑθῦ. 1 συμ. 

οντες Ὀᾶ 16 βα. περιέσπασεν] τὸν ἵππον αὐτοῦ λαβὼν 
᾿ΡΙαῦ. Οταβ8. ο. 9. ἔα]βο γϑυεΐ Ο: οοη οἀϊὲ 20 ἀνέλεγεν ἱ 

1084. Αρρ. ἄπο ποιπΐπα οοπξααιῦ: ΟἸοάϊατη ν8ὶ ΟἸαπάΐαπι 
 ΟἸαθνυσι οὐ Ρ. γατίπίθτη, οὗ Ἐ. Μάμπσθσ, ΡΆ110]. δ. (4896) 
ΟΡ 881 8βηα.; Βαύθκο (ν. Ὶ 8 ὅ89) νΡ. ὅθ. 80 δἅῃ. 1. {πΠπυπα. ἴα- 

Ἐ τ6]Πορτὺ Ὁ. ΟἸδαάϊατα Ὁ. δι Αὐτ. ΟἸΔΌτατα, αὶ ργϑϑύοσ ἕαϊὺ πίον 
Ἰ 8. ΠΩ οὐ 619,1ὅ, οὗ, 83. Ὁ. Οτἴορ. 8ρ. ιδγθοῖ, Ξθυταο ΘΎΘΘΟᾺΒ 
"5 21. δύο] Θυτηθγάτη βαβρθούεῦ ΒαΒΚΘ. Ῥ. 88.8α.. Ετῇ. 

αἶβοὸ Ὑϑυβαμη οϑὺ Ὅαπι ὈΪΠΐΒ ᾿ΘΡΊΟΠΙΡυΒ᾽ 
ἌΡΡιανυβ 1|. [Ἱ 



180 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [ϑοϊϊωνη βογυϊδ 

2α. 6. 

μὲν ϑατέρου Κρίξος, ἡγούμενος τρισμυρίων ἀνδρῶν, 

περὶ τὸ Γάργανον ὄρος ἡττᾶτο, καὶ δύο μέρη τοῦ στρα- 

ὅ4: τοῦ καὶ αὐτὸς συναπώλετο αὐτοῖς᾽ Σπάρταχον δὲ διὰ 

τῶν ᾿Ζπεννίνων ὀρῶν ἐπὶ τὰ λπεια καὶ ἐς Κελτοὺς 

ἀπὸ τῶν ᾿4λπείων ἐπειγόμενον ὁ ἕτερος ὕπατος προ- 

λαβὼν ἐκώλυε τῆς φυγῆς. καὶ ὁ ἕτερος ἐδίωκεν. ὃ δὲ 

ἐφ᾽ ἑκάτερον αὐτῶν ἐπιστρεφόμενος παρὰ μέρος ἐνίκα. 

δ4ῦ καὶ οἱ μὲν σὺν ϑορύβῳ τὸ ἀπὸ τοῦδε ὑπεχώρουν. ὁ 
δὲ Σπάρτακος τριακοσίους Ρωμαίων αἰχμαλώτους ἐναγί- 

σας Κρίξῳ, δυώδεχα μυριάσι πεζῶν ἐς Ῥώμην ἠπείγετο, 

τὰ ἄχρηστα τῶν σχευῶν κατακαύσας καὶ τοὺς αἰχμαλώ- 

τους πάντας ἀνελὼν καὶ ἐπισφάξας τὰ ὑποξύγια, ἵνα 

κοῦφος εἴη" αὐτομόλων τὲ πολλῶν αὐτῷ προσιόντων 

ὕ46 οὐδένα προσίετο. καὶ τῶν ὑπάτων αὐτὸν αὖϑις περὶ 

τὴν Πικηνίτιδα γῆν ὑποστάντων., μέγας ἀγὼν ἕτερος 1 
ὅδε γίγνεται χαὶ μεγάλη καὶ τότε ἧσσα Ῥωμαίων. 

δ41 ὃ δὲ τῆς μὲν ἐς Ῥώμην ὁδοῦ μετέγνω, ὡς οὔπω γεγο- 

νὼς ἀξιόμαχος οὐδὲ τὸν στρατὸν ὅλον ἔχων στρατιω- 

τικῶς ὡπλισμένον (οὐ γάρ τις αὐτοῖς συνέπραττε πόλις, 

ἀλλὰ ϑεράποντες ἦσαν καὶ αὐτόμολοι καὶ σύγκλυδες), : 
τὰ δ᾽ ὄρη τὰ περὶ Θουρίους καὶ τὴν πόλιν αὐτὴν 

κατέλαβε. καὶ χρυσὸν μὲν ἢ ἄργυρον τοὺς ἐμπόρους 

ἐσφέρευν ἐχώλυε καὶ κεχτῆσϑαι τοὺς ἑαυτοῦ, μόνον 

δὲ σίδηρον χαὶ χαλκὸν ὠνοῦντο πολλοῦ καὶ τοὺς 

ὕ48 ἐσφέροντας οὐκ ἠδίκουν. ὅϑεν ἀϑρόας ὕλης εὐπορή- 2 

10 δυώδεκα] οἵ. δὰ 8 489: δώδεκα. αὖ νά θύῃ, Ὁ μυριάσι 
ῥωμαίων πεζῶν 10 20 ἦσαν 46]. Ηογχ. » 66, οἵ ΠῚ 8 92 
24 ἐωνοῦντο 50Υ. Νοπᾶ., π6ὸ ἰδιηθῃ οοηβί., 568 οἵ. ΒΙ4585, σᾶ. 
ἃ. πουοβέατα. ΟὙ 60 }.3 Ὁ. 89, Καμηου - ΒΙ888 1ὅ, 2 Ῥ. 21 

2 ΘδΥρϑηυτη τηοηΐθιη ΟΣ Θάγρατο βυτηΐπο (ΟἸαυᾶ. Θαϑάτ. 
ἔρ: 91 Ῥρίθυ) δὴ ἀρρίαπο οοπίασθαθατη 6886 βυβριοαίυσ Πδύβκθ 
(νυ. δα 8 ὅ89) ν». 84 δά. 1 : 
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σαντες εὖ παρεσκευάσαντο καὶ ϑαμινὰ ἐπὶ λεηλα- 

σίας ἐξήεσαν. Ῥωμαίοις τὲ πάλιν συνενεχϑέντες ἐς 

χεῖρας ἐχράτουν καὶ τότε καὶ λείας πολλῆς γέμοντες 

4 ἐπανήεσαν. 
18 τριέτης τε ἦν ἤδη καὶ φοβερὺς αὐτοῖς ὁ πόλεμος, 

γελώμενος ἐν ἀρχῇ καὶ καταφρονούμενος ὡς μονο- 

μάχων. προτεϑείσης τε στρατηγῶν ἄλλων χειροτονίας 

ὄχνος ἐπεῖχεν ἅπαντας καὶ παρήγγελλεν οὐδείς. μέχρι 

Αικίνιος Κράσσος. γένει καὶ πλούτῳ Ῥωμαίων δια- 

τὸ φανής. ἀνεδέξατο στρατηγήσειν καὶ τέλεσιν ἕξ ἄλλοις 

ἤλαυνεν ἐπὶ τὸν Σπάρτακον᾽ ἀφικόμενος δὲ καὶ τὰ 

τῶν ὑπάτων δύο προσέλαβε. καὶ τῶνδε μὲν αὐτέχα 

διαχληρώσας ὡς πολλάκις ἡττημένων ἐπὶ ϑανάτῳ μέ- 

᾿ θοὸς δέκατον διέφϑειρεν. οἱ δ᾽ οὐχ οὕτω νομίζουσιν, 

1 ἀλλὰ παντὶ τῷ στρατῷ συμβαλόντα καὶ τόνδε καὶ 

᾿ ἡττημένον, πάντων διακληρῶσαι τὸ δέκατον καὶ ἀν- 

᾿ς ελεῖν ἐς τετρακισχιλίους. οὐδὲν διὰ τὸ πλῆϑος ἐνδοιά- 

τ σαντα. ὁποτέρως δ᾽ ἔπραξε. φοβερώτερος αὐτοῖς τῆς 

τῶν πολεμίων ἥττης φανεὶς αὐτίχα μυρίων Σπαρτα- 

30 χείων ἐφ᾽ ἑαυτῶν που στρατοπεδευόντων ἐχράτει καὶ 

δύο αὐτῶν μέρη χατακανὼν ἐπ᾽ αὐτὸν ἤλαυνε τὸν 

Σπάρτακον σὺν καταφρονήσει. νικήσας δὲ καὶ τόνδε 
ὃ « 
᾿ς 8 παρήγγελεν Υ, αποᾶ γτορθανὶ Μοπά., βοᾷ οὗ 1 127, Π 
' θ4 οἷο.: ἀθ ἴρβῶ ἔογττωδ ν. ῃμΟΌΘΟΚ δὰ ϑόρῃ. ἀϊϑδο.ὃ ρ. 187 οὐ 
ἐ ὍπΘυ- Β]885 15, 2 Ὁ. 844 10 στρατηγῆσαι ταϑ]αϊῦ Μοπα. 

β 
ἶ 

1δ τηδ]ῖτη συμβαλόντα καὶ ἡττημένον καὶ τόνδε 18 ὁπότερον 
οἱ. Μομά. 18 3α. τῆς τῶν πολ. ἥττης] ᾿πίο!)οσο τῆς ἐκ τῶν 
ποῖ. ἥττης, οὖ 5ΔΘΡΙῸΒ 21 κατακανὼν Υ, κατανὼν (510) Β, 
χαταχτανὼν, αὖ νἱαθίυτ, 1 : 

ΤΟ 1256α. μέρος δέκατον ΠΟῚ ἸΘΡΊΟΠτΩ, 56 ἃ πη]ὰ8 ΘΟΒΟΥ ΙΒ, 
οὗ ΡΙαύ. Οτδῶββ. ο. 10, Μδαγθηυθομοσ, 8811. Ηϊβὺ. σθ]. 1 ρ. 44 
8άη. 2 11 ἐς τετρακισχιλίους] οἵ. πο ΥἹ Ρ. ὅ8 δᾶ. 2 

1 109Ββαα. Ῥυρτα ροβύθα πϑυταπᾶδ οταὺ, οἵ ΜϑΌΣΘΕΌΥΘΟΒΟΣ 1. ὁ. 
Ρ 44, ΡΙυῦ. Οτδββ. ὁ. 11 

ο᾽ 

72α.Ο. 

δ49 

71α. Ο. 
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132 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Α. [δοἴϊινην 8εγυΐ!α 

λαμπρῶς ἐδίωκε φεύγοντα ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν ὡς δια- 

πλευσούμενον ἐς. Σικελίαν καὶ καταλαβὼν ἀπετάφρευξ 

καὶ ἀπετείχιξε καὶ ἀπεσταύρου. βιαζομένου δ᾽ ἐς τὴν 
Σαυνίτιδα τοῦ Σπαρτάκου διαδραμεῖν, ἔχτεινεν ὁ Κράσ- 

ὅος ἐς ἑξακισχιλίους ἄλλους περὶ ἕω καὶ περὶ δείλην 

ἐς τοσούσδε ἑτέρους, τριῶν ἐκ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ 
μόνων ἀποθανόντων καὶ ὅπτὰ τρωϑέντων᾽ τοσήδε ἦν 

αὐτίκα διὰ τὴν κόλασιν ἐς τὸ τῆς νίκης ϑάρσος μετα- 
βολή. Σπάρτακος δὲ ἱππέας ποϑὲν προσιόντας αὐτῷ 

περιμένων οὐκέτι μὲν ἐς μάχην δι τῷ στρατῷ παντί, 
πολλὰ δ᾽ ἠνώχλει τοῖς περικαϑημένοις ἀνὰ μέρος, 
ἄφνω τὲ καὶ συνεχῶς αὐτοῖς ἐπιπίπτων, φακέλους 

τε ξύλων ἐς τὴν τάφρον ἐμβάλλων κατέκαιε καὶ τὸν 

πόνον αὐτοῖς δύσεργον ἐποίει. αἰχμάλωτόν τε Ῥωμαῖον 

ἐχρέμασεν ἐν τῷ μεταιχμίῳ, δεικνὺς τοῖς ἰδίοις τὴν τ 
ὄψιν ὧν πείσονται, μὴ κρατοῦντες. οἱ δ᾽ ἐν ἄστει 
ιν 

Ῥωμαῖοι τῆς πολιορκίας πυνϑανόμενοι καὶ ἀδοξοῦντες, 

εἰ χρόνιος αὑτοῖς ἔσται πόλεμος μονομάχων, προσκατ- 

ἕλεγον ἐπὶ τὴν στρατείαν Πομπήιον ἄρτι ἀφικόμενον 
ἐξ ᾿Ιβηρίας, πιστεύοντες ἤδη δυσχερὲς εἶναι καὶ μέγα 5. 
τὸ Σπαρτάκεδιον ἔργον. διὰ δὲ τὴν χειροτονίαν τήνδε 

καὶ Κράσσος, ἵνα μὴ τὸ κλέος τοῦ πολέμου γένοιτο 
Πομπηίου, πάντα τρόπον ἐπξιγόμενος ἐπεχείρει τῷ 

Σπαρτάκῳ, καὶ ὁ Σπάρτακος, τὸν Πομπήιον προλαβεῖν 
ἀξιῶν, ἐς συνϑήχας τὸν Κράσσον προυκαλεῖτο. ὑὕπερ- Ὁ 

ορώμενος δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ διακινδυνεύειν τε ἔγνω καί, 

1.86. διαπλευσόμενον ἱ θ ῥωμαίου οι" Ὁ 8 ϑράσος ἱ 
9 ἱππέας ποϑὲν προσιόντας αὐτῷ Β, ἱππέας αὐτῷ ἠρ τ θεν 
ποϑὲν Υ, ἱππέας ποϑὲν αὐτῷ 'προσιόντας 1, γα]ρὸ ακέ- 
λους Υ͂, ἱφακέλλους οθϑύθυϊ 14 ῥωμαίων 1, οὦ ᾿Υ̓ ΕΕῆρς ὃ 
18 οὐχόϊς ΟἹ, οοΥτοχὶ 24 προσλαβεῖν ῶ60 τὲ ἀϑθμ ατη 
οἱ. Μομά. 

Ι 
} 
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τ ψοϊπιυηι βεγυ 16] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Α. 188 
᾿ 71α. Ο. 

παρόντων οἱ τῶν ἱππέων ἤδη, ὥσατο παντὶ τῷ στρατῷ 

διὰ τοῦ περιτειχίσματος καὶ ἔφυγεν ἐπὶ Βρεντέσιον, 

Κράσσου διώκοντος. ὡς δὲ καὶ Δεύχολλον ἔμαϑεν ὃ δὅ1 

Σπάρτακος ἐς τὸ Βρεντέσιον, ἀπὸ τῆς ἐπὶ Μιϑριδάτῃ 

δνίχης ἐπανιόντα. εἶναι. πάντων ἀπογνοὺς ἐς χεῖρας 

ἤει τῷ Κράσσῳ μετὰ πολλοῦ καὶ τότε. πλήϑους᾽ γενο- 

μένης δὲ τῆς μάχης μαχρᾶς τε καὶ χαρτερᾶς ὡς ἐν 

᾿ ἀπογνώσει τοσῶνδε μυριάδων. τιτρώσκεται. ἐς τὸν 

μηρὸν ὁ Σπάρτακος δορατίῳ καὶ συγχάμψας τὸ γόνυ 

τὸ χαὶ προβαλὼν τὴν ἀσπίδα πρὺς τοὺς ἐπιόντας ἀπεμά- 

χετο. μέχρι καὶ αὐτὸς καὶ πολὺ πλῆϑος ἀμφ᾽ αὐτὸν 

 χυκλωϑέντες ἔπεσον. ὅ τε λοιπὸς αὐτοῦ στρατὸς ἀκό- δδ8 

Ο δμωῶς ἤδη κατεκόπτοντο κατὰ πλῆϑος, ὡς φόνον γενέ- 

ὅϑαι τῶν μὲν οὐδ᾽ εὐαρίϑμητον, Ῥωμαίων δὲ ἐς χιλίους 

ἴδ ἄνδρας, καὶ τὸν Σπαρτάχου νέκυν οὐχ εὑρεϑῆναι. 

πολὺ δ᾽ ἔτι πλῆϑος ἦν ἐν τοῖς ὄρεσιν. ἐκ τῆς μάχης δῦ9 

διαφυγόν: ἐφ᾽ οὺς ὁ Κράσσος ἀνέβαινεν. οἱ δὲ δὲ- 

᾿ς ἑλόντες ἑαυτοὺς ἐς τέσσαρα μέρη ἀπεμάχοντο, μέχρι 

πάντες ἀπώλοντο πλὴν ἑξακισχιλίων, οἵ ληφϑέντες ἔκρε- 

᾿3ὸ μάσϑησαν ἀνὰ ὅλην τὴν ἐς Ῥώμην ἀπὸ Καπύης ὃδόν. 

ΠῪ καὶ τάδε Κράσσος ἕξ μησὶν. ἐργασάμενος ἀμφήρι- δ60 

[Ὁ ὅ εἶναι] υϑηῖθ86 Ὁ, 56θὰ οὗ. ΖοΙαΚ Ρ. 82. ΒΙαββ. ὄσδχ. ἃ. 
᾿ς πραῤοβίατη. ΟὙΘΟΠ." Ὁ. 128 8α.: 46. ΥὙ6 βἰτῃῖ[ ν. Βιβομοίβκυ 
ΠΡ. 446 8 5α. ἐς, αὐυοᾶ τὶ δπΐθ τὸ γόνυ Βαθοπὲ, Μοπᾶ. ροβυῖ 
Ἢ ̓  8ηΐθ τὸν μηρὸν 00]]. ὃ ὅ18. ροξυϊὺ οἰΐατη ἄθὶθσθ, οὕτω δῃΐξο τὸν 

᾿ μηρὸν πο Ορυβ 51, οἵ. Χρῃ. Η6]]. 7, 4. 38 9΄συγκάμψας Υ͂, 
συγκάψας οοἰοτϊ, συγκύψας εἷ. Η. ΒέθρΡΒ. 10 προλαβὼν Β 

14 οὐδ᾽] οὐκ εἰ. Ναῦοκ 10 πολὺ δέ τι ἱ 11 διαφυγὼν 
 (β0) Β΄ 18 τέσσαρα] τεσσαράκοντα 16 

ὃ βᾳ. 46 δος ἀρρίδηϊ θύτοτθ νυ. Ῥδυϊζοῃίασω, Απίτηϑαν. ἰδέ. 
ΟΡ. ὅ25α. θα. Ηδτη]68; ἔυϊ Μ. Ἄδυτο Το] οο05. ἃ. 681,18, «αὶ 
τοαπὸ ὃσ Μβοθαοπίδ 14 οὐδ᾽ εὐαρίϑμητον)] 60 000 Οτοβ. ὅ, 
24. 1, Τὴν. ορὶὐ. 91; 12 800 ΡΙαῦ. Ῥοχαρ. 6. 231 
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134 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Α. [δοίζινυ βογυῦίο 

ὅτος ἐκ τοῦδε αὐτίκα μάλα τῇ δόξῃ τῇ Πομπηίου γένε- 
ται. καὶ τὸν στρατὸν οὐ μεϑίει, διότι μηδὲ Πομπήιος. 

ἐς δὲ ὑπατείαν ἄμφω παρήγγελλον, ὃ μὲν ἐστρατηγηκὼς 

κατὰ τὸν νόμον Σύλλα, ὁ δὲ Πομπήιος οὔτε στρατηγή- 
δας οὔτε ταμιεύσας ἔτος τὲ ἔχων τέταρτον ἐπὶ τοῖς 

τριάκοντα᾽ τοῖς δὲ δημάρχοις ὑπέσχητο πολλὰ τῆς 

ἀρχῆς ἐς τὸ ἀρχαῖον ἐπανάξειν. αἱρεϑέντες δὲ ὕπατοι 
οὐδ᾽ ὡς μεϑίεσαν τὸν στρατόν, ἔχοντες ἀγχοῦ τῆς 

πόλεως, ἑκάτερος πρόφασιν τήνδε ποιούμενος. Πομ- 

πήιος μὲν ἐς τὸν ᾿]Ιβηρικὸν ϑρίαμβον περιμένειν ἐπ- 
ανιόντα Μέτελλον. ὁ δὲ Κράσσος, ὡς Πομπήιον δέον 

προδιαλῦσαι. καὶ ὃ δῆμος, ἑτέραν ἀρχὴν στάδεως 

δρῶν καὶ φοβούμενος δύο στρατοὺς περικαϑημένους, 
ἐδέοντο τῶν ὑπάτων ἐν ἀγορᾷ προκχαϑημένων συν- 

αλλαγῆναι πρὸς ἀλλήλους. καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἑκάτερος 
ἀπεκρούετο᾽ ὡς δὲ χαὶ ϑεόληπτοί τινὲς προύλεγον 

πολλὰ καὶ δεινά, εἰ μὴ συναλλαγεῖεν οἱ ὕπατοι, ὁ δῆ- 
μος αὖϑις αὐτοὺς μετ᾽ οἰμωγῆς παρεκάλει πάνυ ταπει- 
νῶς, ἔτι τῶν Σύλλα καὶ Μαρίου κακῶν ἀναφέροντες. 

καὶ ὃ Κράσσος πρότερος ἐνδοὺς ἀπὸ τοῦ ϑρόνου 
κατέβαινε καὶ ἐς τὸν Πομπήιον ἐχώρει. τὴν χεῖρα 

προτείνων ἐπὶ διαλλαγαῖς" ὃ δ᾽ ὑπανίστατο καὶ προσ- 

ἔτρεχε. καὶ δεξιωσαμένων ἀλλήλους εὐφημίαν τὲ 
ἦσαν ἐς αὐτοὺς ποικίλαι, καὶ οὐ πρὶν ὃ δῆμος ἀπέστη 

τῆς ἐχκλησίας ἢ προγράψαι τοὺς ὑπάτους τὰς ἀφέσεις 
τῶν στρατοπέδων. οὕτω μὲν δὴ δόξασα καὶ ἥδε με- 

1 μάλα] μάλιστα ἱ τῇ πομπηίου ἱ, τοῦ πομπηίου Ὁ 
8 παρήγγελλον τοϑῦϊθα! οχ Βα, παρήγγελον οθοὕθτ!, να]ρο, οὗ. δα 
8 ὅ49 6 ὑπέσχετο ἱ 8 τοὺς στρατούς οἱ. Μεπά. ἔχον 
τὲ Ὁ 12 ἑτέραν οἵἴκ. ἱ, ἑτέρας τηδ]αῦ Μοπά., ἀο]οὺ μού 
ΚοΙΙ 18 8α. ταπεινὸς 1 19 τῶν (ἐπὶ Σ. οἱ. δεν. ν. θ6, 
508 οὗ Π 8 146; ἐπί Ἰηγοηϊῦαν Π 8 1608 

.- . 

τῷ 

ὐορΑ͂θι 



᾿αγφιιθηέιο 1.1] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. 1832 

γάλη στάσις ἔσεσϑαι κατελύετο εὐσταϑῶς καὶ ἔτος 

ἦν τῷδε τῷ μέρει τῶν ἐμφυλίων ἀμφὶ τὰ ἑξήκοντα 

μάλιστ᾽ ἀπὸ τῆς ἀναιρέσεως Τιβερίου Γράκχου. ᾽ 

4 ' ἘΜΦΥΛΤΩ͂Ν Β. 

1. Μετὰ δὲ τὴν Σύλλα μοναρχίαν καὶ ὅσα ἐπ᾽ αὐτῇ 

. Σερτώριός τε καὶ Περπέννας περὶ ᾿1βηρίαν ἔδρασαν, 

ἕτερα ἐμφύλια Ῥωμαίοις τοιάδε ἐγίγνετο, μέχρι Γάιος 

Καῖσαρ καὶ Πομπήιος Μάγνος ἀλλήλοις ἐπολέμησαν 

χαὶ Πομπήιον μὲν καϑεῖλεν ὃ Καῖσαρ, Καίσαρα δ᾽ ἐν 

ιο τῷ βουλευτηρίῳ τινὲς ὡς βασιλιξόμενον κατέκανον. ταῦτα 

δὲ ὕπως ἐγένετο καὶ ὕπως ἀνῃρέϑησαν ὅ τε Πομπήιος 

χαὶ ὃ Γάιος. ἣ δευτέρα τῶν ἐμφυλίων ἥδε δηλοῖ. 

ὁ μὲν δὴ Πομπήιος ἄρτι τὴν ϑάλασσαν καϑήρας 

ἀπὸ τῶν ληστηρίων τότε μάλιστα πανταχοῦ πλεονα- 

" σάντων Μιϑριδάτην ἐπὶ τοῖς λῃσταῖς καϑῃρήκει, 

Πόντου βασιλέα, καὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ καὶ ὅσα ἄλλα 

ἔϑνη προσέλαβεν ἀμφὶ τὴν ἕξω, διετάσσετο" ὃ δὲ Καῖσαρ 

ἔτι νέος. δεινὸς εἰπεῖν τε καὶ πρᾶξαι τολμῆσαί τε 
ἐς πάντα καὶ ἐλπίσαι περὶ ἁπάντων, ἐς δὲ δὴ φιλο- 

Ὁ τιμίαν ἀφειδὴς ὑπὲρ δύναμιν, ὡς ἀγορανομῶν ἔτι καὶ 

᾿ στρατηγῶν εἶναι κατάχρεως καὶ τῷ πλήϑει δαιμονίως 

ὑπεραρέσχειν, τῶν δήμων αἰεὶ τοὺς δαψιλεῖς ἐπαινούν- 

ἐτῶν. Γάιος δὲ Κατιλίνας, μεγέϑει τε δόξης καὶ 

8 γράγχου Ο, οὗ δὰ 1 4 ἴ τοιάδε β.8ρ. Μοπά., 566᾽ 
ΟΕ 8 ὃ ἕτερα ἐμφύλια ὅμοια 11 854. καὶ ὅπως --- ὃ Γάιος 
ἀ6]. Κῶ 22 δήμων] δημοτῶν οἱ. Μοπᾶ., 56ἃ ρίυγαι! ἌΡρ. 
᾿Βίαύαμῃ νἱΐαν 28 “εύκιος οχΣ Οἱ οοτγ. Μοπᾶ., 56 Γάιος ἔοτί. 
᾿ ΘΧΣ ΘΥΤΌΤΘ ΑΡΡ. πδύμμι 

"5:8 458αα. 46 ΑΡρίϑηϊ οομίαγ. Ομ}. τοὶ ύϊοπθ οἵ, Κ. ΒΆΓΘΒΟΙ, 
Οοπηπιοηξδίϊοπθβ ρα] οΙοσδθ, φαΐθαβ Ὁ. ΒΙὈΘοκίο οοπρταῦ. ἀ18ορ.; 

[ἴρ8. 1888, Ρ. 229 5ααᾳ., Εἰ. βομινγατίς, Ηθστηθ5 82 (1897) ῥ. 003 5άα. 

θα Ὁ, 

θ4α. Ο. 
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186 ἘΜΦΥΛΊΩΝ 8. [Οὕκφεγο 608. οὐθαξι ι 

γένους λαμπρότητι περιώνυμος. ἔμπληκτος ἀνήρ. δόξας 

ποτὲ καὶ υἱὸν ἀνελεῖν δι’ “ὐρηλίας Ὀρεστίλλης ἔρωτα, 
οὐχ ὑφισταμένης τῆς Ὀρεστίλλης παῖδα ἔχοντι γήμα- 
σϑαι, Σύλλα φίλος τε καὶ στασιώτης καὶ ζηλωτὴς μάλι- 
στα γεγονώς, ἐκ δὲ φιλοτιμίας καὶ ὅδε ἐς πενίαν 

ὑπενηνεγμένος χαὶ ϑεραπευόμενος ἔτι πρὸς δυνατῶν 
ἀνδρῶν τὲ καὶ γυναικῶν, ἐς ὑπατείαν παρήγγελλεν ὡς 
τῇδε παροδεύσων ἐς τυραννίδα. πάγχυ δ᾽ ἐλπίσας 

αἱρεϑήσεσϑαι διὰ τὴν ὑποψίαν τήνδε ἀπεχρούσϑη, 
καὶ Κικέρων μὲν ἦρχεν ἀντ᾽’ αὐτοῦ, ἀνὴρ ἥδιστος 
εἰπεῖν τε καὶ ῥητορεῦσαι, Κατιλίνας δ᾽ αὐτὸν ἐς ὕβριν 

τῶν ἑλομένων ἐπέσχωπτεν, ἐς μὲν ἀγνωσίαν γένους 

καινὸν ὀνομάζων (καλοῦσι δ᾽ οὕτω τοὺς ἀφ᾽ ἑαυτῶν. 
ἀλλ᾽ οὐ τῶν προγόνων γνωρίμους). ἐς δὲ ξενίαν τῆς 

πόλεως ἰγκουϊλῖνον. ᾧ ῥήματι καλοῦσι τοὺς ἐνοικοῦν- 

τας ἐν ἀλλοτρίαις οἰκίαις. αὐτὸς δὲ πολιτείαν μὲν 

ὅλως [ἔτι] ἀπεστρέφετο ἐκ τοῦδε. ὡς οὐδὲν μοναρ- 

χίαν ταχὺ καὶ μέγα φέρουσαν, ἀλλ᾽’ ἔριδος καὶ φϑό- 

νου μεστήν" χρήματα ὁξ ἀγείρων πολλὰ παρὰ πολλῶν 

γυναικῶν, αἱ τοὺς ἄνδρας ἤλπιξον ἐν τῇ ἐπαναστάσει 

ῷ «τὸν» υἱὸν οἱ. Μοπᾶ,, οἵ. δᾶ 1 8 84, ν. οἰΐδτηῃ ΤΥ 8 114 
ὥ μα. ὀρεστίλλης 8, ὀρεστιάλης Ο, ὀρεστιάλλης θα. Ογοβίϊταο Ὁ 
8 ἔχοντι Ὁ, ἔχοντα οθύθυϊ Ἶ παρήγγελεν Υ, οἵ. Δ 1 8 ὅ49. 
560 8 πᾶνυ ἃ 10 ἦρξεν ταϑ]α!ῦ Μοπά,, οὗ, γγδθῖ. 
1ὅ ἰγκουλῖνον ΟὉ 117 ἔτι ἀθ]6υ], ἔτι ὅλως Υ, ὅλως ἤδη οοπ16- 
οοσοῦ Μρηᾶ., αὐοᾶ ἱπουϊοοὺ Εἰαύυτη 11 5ᾳ. μοναρχίαν υὐ 
Θ]οββθίηδ, δα μέγα ἀ6]. ΚΘ 18 φέρουσαν] ἔχουσαν οἱ. Μοπᾶ. 

10 5α. Θυγυὺ ΑΡΡ., Ὡϑ7ὴ ᾿ὐθυθτα (δ ]1π8 ΘΟΠΒα] χα Ῥϑετ, 
οὗ 8411. Οδὐ. ο. 26 1954. χρήματα δὲ ἀγείρων πολλὰ παρὰ πολ- 
λῶν γυνανκῶν] γη8]6 866 6Χ 881]. δῦ. 6. 24, 8: ὙΠΌ]ΙΘΥΘΒ οὐϊδτη 
φἰϊασποῦ, 4686 ---- 865 Θ᾽] ΘΗ Ό χη οΥδΠ 6 οοηβαγοχδιί᾽ οἰβοία, 6886 νἱ αἱῤ 
Ἐθρϑύβθι, 1)}6 θσοθυρῦϊβ οὖ ἔταρτηω. δϊαποὺ Αρρίδηϊ, Ηδυιΐδθ 1881, 
Ῥ. 1 δά. ὅ, οαϊ Ρ]ουίατπθ ββθηυθοδπύατ; οομύτα ϑομπασὺξ (ν. οὰ 

8 ὦ ν. 608 βᾳᾳ. 



αϊϊένιαο «ον νιγαί0}] ἘΜΦΎΛΙΩΝ 8. 1831 
. ὅδ α.Ο 

διαφϑερεῖν. συνώμνυτό τισιν ἀπὸ τῆς βουλῆς καὶ τῶν 

καλουμένων ἱππέων. συνῆγε δὲ καὶ δημότας καὶ ξέ- 

νους χαὶ ϑεράποντας. καὶ πάντων ἡγεμόνες ἦσαν αὐτῷ τ 

Κορνήλιος “έντλος καὶ Κέϑηγος. οἱ τότε τῆς πόλεως 

Ὁ ἐστρατήγουν. ἀνά τε. τὴν ᾿Ιταλίαν περιέπεμπεν ἐς τῶν 

 Συλλείωῶν τοὺς τὰ κέρδη τῆς τότε βίας ἀναλωκότας 

καὶ ὀρεγομένους ἔργων ὁμοίων. ἐς μὲν Φαισούλας τῆς 

Τυρρηνίας Γάιον Μάλλιον. ἐς δὲ τὴν Πικηνίτιδα καὶ 

9 τὴν “πουλίαν ἑτέρους. οἱ στρατὸν αὐτῷ συνέλεγον ἀφα- 

δ νῶς. καὶ τάδε πάντα ἔτι ἀγνοούμενα Φουλβία γύναιον 8 

ο οὖχ ἀφανὲς ἐμήνυε τῷ Κικέρωνι" ἧς ἐρῶν Κόιντος Κού- 

ριος. ἀνὴρ δι’ ὀνείδη πολλὰ τῆς βουλῆς ἀπεωσμένος 

καὶ τῆσδε τῆς Κατιλίνα συνθήκης ἠξιωμένος. κούφως 

μάλα καὶ φιλοτίμως ἐξέφερεν οἷα πρὸς ἐρωμένην, ὡς. 

15 αὐτίκα δυναστεύσων. ἤδη δὲ καὶ περὶ τῶν ἐν τῇ 

Ἰταλίᾳ γιγνομένων λόγος ἐφοίτα. καὶ ὃ Κικέρων τήν 9 

τὲ πόλιν ἐκ διαστημάτων φρουραῖς διελάμβανε καὶ 

τῶν ἐπιφανῶν ἐξέπεμπε πολλοὺς ἐς πάντα τὰ ὕποπτα 

᾿ τοῖς γιγνομένοις ἐφεδρεύειν. Κατιλίνας δ΄, οὐδενὸς 10 

Ὁ μέν πω ϑαρροῦντος αὐτοῦ λαβέσϑαι διὰ τὴν ἔτι τοῦ 

᾿ ἀχριβοῦς ἀγνωσίαν. δεδιὼς δὲ ὅμως καὶ τὸ χρόνιον 

ἡγούμενος ὕποπτον, ἐν δὲ τῷ τάχει τὴν ἐλπίδα τιϑέ- 

μενος. τά τὲ χρήματα προύπεμπεν᾽ ἐς Φαισούλας καὶ 

τοῖς συνωμόταις ἐντειλάμενος κτεῖναι Κικέρωνα καὶ 

ὅ ἐς Ὁ, ἐκ ΟΥ, ἐς ἐκ ἃ ὃ τότε] ποτὲ 61. Νίοπα. 
1 Ἐεβδιαςβ Ὁ. φαισάλας ΟἹ, οοπϑύ. 8 μάλιον Υ, αὖ Ξ5ο]οῦ 
11 8α. Κούριος ὅροι. οχσ Ο, σπούριος ΟἹ 18 καὶ διὰ τόδε 
τῆς Κατιλίνα συνηθείας ἠξιωμένος οἱ. Μοπάᾷ. εχ Ο, ααἱ νοχξϊῦ: 
δὲ οὗ τὰ φοηϑιϊογιίηι Οαἰϊϊίγας ραγέϊοθρ8 14 ἐξέφερέ {τε πάντα 
πρὸς αὐτὴν καὶ ἐμεγαλαυχεῖτον οἷα οἱ. Μοπᾷ., ποῦ, 10 φοίταῦγ 
μας ΄ΠΠἷἝἿ͵͵ 

4 56. Οεἰμορυβ ΠΟῚ ἔαϊξ Ῥσϑϑίου, οἵ, Ὀγυσηδηῃ 1" ᾿. 479 
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138 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. [Οαἰϊζνας οοηλγαΐίο 

τὴν πόλιν ἐκ διαστημάτων πολλῶν νυχτὸς ἐμπρῆσαι 

μιᾶς ἐξήει πρὸς Γάιον Μάλλιον ὡς αὐτίκα στρατὸν 

ἄλλον ἀϑροίσων καὶ ἐς τὸν ἐμπρησμὸν τῆς πόλεως 

ἐπιδραμούμενος. ὃ μὲν δὴ ῥάβδους τε καὶ πελέκξας 
ὥς τις ἀνθύπατος κούφως μάλα ἀνέσχε πρὸ ἑξαυτοῦ 

καὶ ἐς τὸν Μάλλιον ἐχώρει στρατολογῶν᾽ “έντλῳ δὲ 
καὶ τοῖς συνωμόταις ἔδοξεν, ὅτε Κατιλίναν ἐν Φαι- 

δούλαις πυνϑάνοιντο γεγενῆσϑαι, “έντλον μὲν αὐτὸν 
καὶ Κέϑηγον ἐφεδρεῦσαι ταῖς Κικέρωνος ϑύραις περὶ. 

ξἕω μετὰ κεκρυμμένων ξιφιδίων, ἐσδεχϑέντας τε διὰ 
τὴν ἀξίωσιν χαὶ λαλοῦντας δτιδὴ μηκῦναι τὴν ὁμιλίαν 

ἐν περιπάτῳ καὶ κτεῖναι περισπάσαντας ἀπὸ τῶν ἄλλων, 
3 ΑΙεύκιον δὲ Βηστίαν τὸν δήμαρχον ἐκκλησίαν εὐθὺς 

ὑπὸ κήρυξι συνάγειν καὶ κατηγορεῖν τοῦ Κικέρωνος 
ὡς ἀεὶ δειλοῦ καὶ πολεμοποιοῦ χαὶ τὴν πόλιν ἐν οὐ- 

δενὶ δεινῷ διαταράττοντος, ἐπὶ δὲ τῇ Βηστίου δημη- 
γορίᾳ, νυχτὸς αὐτίκα τῆς ἐπιούσῃ, ἑτέρους ἐν δυώδεκα 

τύποις ἐμπιπράναι τὴν πόλιν καὶ διαρπάξειν καὶ κατα- 

κτείνειν τοὺς ἀρίστους. 

ὧδε μὲν “έντλῳ καὶ Κεϑήγῳ καὶ δρκίλων καὶ 

Κασσίῳ, τοῖς ἄρχουσι τῆς ἐπαναστάσεως, ἐδέδοχτο, καὶ 

τὸν καιρὸν ἐπετήρουν ᾿4λλοβοίγων δὲ πρέσβεις, αἶτι- 
ὦμενοι τοὺς ἡγουμένους αὑτῶν. ... ἐς τὴν Δέντλου 

2 μάλιον, αἰύοτῶ λ Βαργαβογ., Β 18 Βηστίαν ϑοῦν., σηστίαν 
Β8ἃ, σιστίαν Ὁ, στησίαν Ὗ, οαξίθ Ο 1 ἐν] ἐπ᾽ οἱ. Μοπά. 
10 σηστίου Β, στησίου ΥἹ, ϑοωξίὶ Ο 11 δυώδεκα, υ ἴῃ τᾶϑατζδ, 
Β, δυόδεκα ΨΊ, οἵ δά 1 8 489 18 ἐμπιμπράναι Ὁ, ἐμπιπρᾶναι, 
οθύοσι, οἵ, Οτδποσῦ, Μριηουία ρ. 72 21 κασίῳ Υ, ϑοιΐο Ο 
δέδοκτο Ϊ 25 56. αἰτιασόμενοι οἱ. Μοπά., 568 εξ Ρταθί. 
28 αὐτῶν ΟἹ, οοττ. ΒΚ. Ἰδοῦπδτα βισηϊβοαν Μπά... τῶ ἔδτθ 8011- 
θοπάστ ταΐαβ: αὑτῶν « ἐς Ῥώμην ἀφιγμένοι ἐτύγχανον" οἵ ὑπὸ τῶν 
συνωμοτῶν τινος ἐς τὴν οἴο. Εὐίατα (ὁ δααταϊῦ: γοριαην μθηθγαν 

8 58αα. ἄπο ΟἸσΘΥΟμΒ ἰπύθυβοϊθηαϊ οομΒι 1 ΔΒῸ οοπἴαυασι, 
οΥ 55}. ΟΡ 0..38.1. 48..2...}.. : : 

τ 

19 

. 
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συνωμοσίαν ἐπήχϑησαν ὡς ἀναστήσοντες ἐπὶ Ρωμαίους 

τὴν Γαλατίαν. καὶ Μέντλος μὲν αὐτοῖς συνέπεμπεν ἐς 11 

Κατιλίναν Βουλτούρκιον, ἄνδρα Κροτωνιάτην, γράμ- 

ματα χωρὶς ὀνομάτων γεγραμμένα φέροντα" οἵ δ᾽ ᾽41λό- 

5 βριγες ἐνδοιάσαντες ἐκοινώσαντο Φαβίῳ Σάγγᾳ, ὃς ἦν 

τῶν ᾿4λλοβοίγων προστάτης, ὥσπερ ἁπάσαις πόλεσιν 

ἔστι τις ἐν Ῥώμῃ προστάτης. παρὰ δὲ τοῦ Σάγγα 1 

᾿μαϑὼν ὁ Κικέρων συνέλαβεν ἀπιόντας τοὺς ᾿.4λλόβρι- 

γάς τε καὶ Βουλτούρκιον καὶ ἐς τὴν βουλὴν εὐθέως 

ιὸ ἐπήγαγεν οἱ δ᾽ ὡμολόγουν, ὅσα τοῖς ἀμφὶ τὸν “έντλον 

συνήδεσαν, ἀχϑέντας τε ἤλεγχον, ὡς ὁ Κορνήλιος 

᾿Δέντλος εἶποι πολλάκις εἱμάρϑαι τρεῖς Κορνηλίους 

γενέσϑαι Ῥωμαίων μονάρχους, ὧν ἤδη Κίνναν καὶ 

ἢ Σύλλαν γεγονέναι. λεχϑέντων δὲ τούτων ἣ μὲν 16 

βουλὴ “έντλον παρέλυσε τῆς ἀρχῆς, ὃ δὲ Κικέρων 

ἕχαστον ἐς τὰς οἰχίας τῶν στρατηγῶν διαϑεὶς ἐπαν- 

ἤλϑεν αὐτίχα καὶ ψῆφον περὶ αὐτῶν ἐδίδου. ϑόρυβος 

δ᾽ ἦν ἀμφὶ τὸ βουλευτήριον, ἀγνοουμένου ἔτι τοῦ ἀκρι- 

βοῦς, χαὶ δέος τῶν συνεγνωκότων. αὐτοῦ δὲ “έντλου 11 

Ὁ χαὶ Κεϑήγου ϑεράποντές τε χαὶ ἐξελεύϑεροι, χειρο- 

τέχνας πολλοὺς προσλαβόντες, κατ᾽ ὀπισϑίας ὁδοὺς 

περιήεσαν ἐπὶ τὰς τῶν στρατηγῶν οἰκίας ὡς τοὺς δε- 

σπότας ἐξαρπασόμενοι" ὧν ὃ Κικέρων πυϑόμενος ἐξ- 

8. Ῥιεμγούνηι Ὁ, βουρτίκιον Ὑ, βουρτύκιον Β, βουρτούκιον ᾿ 
8 ἀπιόντας οτη. Υ 9 βουρτούκιον Οἱ ἐς] ἐπὶ οἱ. Μοπηᾷᾶ,, 

' " 8 1 8 269 εὐθέως Ὁ. εὐθὺς 1, αἰτυχπασθ Ὀοπυτα 
18 τε ροβὺ Κίνναν οχ Υ δἀά. Μοπά. 14 γεγονέναι ἱ, γενέ- 
σϑαι Ὁ ροβὲ γεγονέναι Οἱ παθοῦ: 86 ἐογέζηι ΘΙ ΨΠΠ γυῖβ ΤἸδγὶβ 

ἀδοϊαγαγὶ, ἴοτί. οΣ 8411. Οαὺ. ς. 47, 2, οἵ. ΡΙαύ. Οἷα. 6. 11, ἀπᾶθ 
δουπᾶχη βἰστιίβοουνὶὺ Μοπά. λεχϑέντων] “χιιῖδιι8 φορτία Ὁ, 
αὐδδὶ ἐλεγχϑέντων ἰορσοτῦῖτ᾽ (Δοπα.) 11 ἐδίδου] ἀνεδίδου 
τπϑ]υὺ Μοπά., 564 οἵ ὈΙδίοπὈθτρθυ, 5711. ἰη8ου. στᾶθο. 2 ΠῚ Ρ. 144 

θ5αᾳ. Μοιητηβθη, ΚΒ. ϑὐδδαίδυ. ΠΠ, 2 ἡ. 1908 δά. 1 95αα. ΑΡΡ. 
Ἐθιηροστιτη οὐηπΐπο ρᾶτιπι γαύϊοπϑ μα ἰδῶ 4168 βίπσα]ο5 ποι ἀἰβοθγηῖ 

ΥΩ 
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140 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. [αὐῥίημαο οοητιγαίίο., 

ἔδραμεν ἐκ τοῦ βουλευτηρίου καὶ διαϑεὶς ἐς τὰ ἐπί- 

καιρὰ φύλακας ἐπανῆλθε καὶ τὴν γνώμην ἐπετάχυνε. 
Σιλανὸς μὲν δὴ πρῶτος ἔλεγεν, ὃς ἐς τὸ μέλλον ἤρητο 

ὑπατεύειν᾽ ὧδε γὰρ Ῥωμαίοις ὁ μέλλων ὑπατεύσειν 
πρῶτος ἐσφέρει γνώμην, ὡς αὐτός. οἶμαι, πολλὰ τῶν 
κυρουμένων ἐργασόμενος καὶ ἐκ τοῦδε εὐβουλότερόν 
τε χαὶ εὐλαβέστερον ἐνθυμησόμενος περὶ ἑκάστου. ἀξιυ- 

οὔντι δὲ τῷ Σιλανῷ τοὺς ἄνδρας ἐσχάτῃ κολάσει μεὲτ- 

ιέναι πολλοὶ συνετίϑεντο, ἕως, ἐπὶ Νέρωνα τῆς γνώμης 

περιιούσης. ὁ Νέρων ἐδικαίου φυλάττειν αὐτούς, μέχρι 1 
Κατιλίναν ἐξέλωσι πολέμῳ καὶ τὰ ἀκριβέστατα μάϑωσι, 

Γάιός τε Καῖσαρ οὐ καϑαρεύων μὲν ὑπονοίας μὴ συν- 
ἐγνωκέναι τοῖς ἀνδράσι. Κικέρωνος δ᾽ οὐ ϑαρροῦντος, 
καὶ τόνδε. ὑπεραρέσκοντα τῷ δήμῳ. ἐς τὸν ἀγῶνα 

προβαλέσϑαι, προσετίϑει διαϑέσϑαι τοὺς ἄνδρας Κικέ- 1 
ρωνα τῆς ᾿Ιταλίας ἐν πόλεσιν αἷς ἂν αὐτὸς δοκιμάσῃ, 

μέχρι Κατιλίνα καταπολεμηϑέντος ἐς δικαστήριον ὑπ- 
αχϑῶσι., καὶ μηδὲν ἀνήκεστον ἐς ἄνδρας ἐπιφανεῖς ἢ 
πρὸ λόγου καὶ δίκης ἐξειργασμένος. δικαίου δὲ τῆς 

γνώμης φανείσης καὶ δεχϑείσης. ἀκρατῶς οἱ πολλοὶ : 
μετετίϑεντο. μέχρι Κάτων ἤδη σαφῶς ἀνακαλύπτων 
τὴν ἐς τὸν Καίσαρα ὑποψίαν καὶ ὁ Κιχέρων δεδιὼς 

4 ὧδε] ὅδε οἱ. ὅοια., πο σϑοΐθ 10 περιούσης ἃ, προι- 
ούσης Ὁ 1ὅ προβαλλέσϑαι (810) Ὁ, προβάλλεσϑαι ἃ προσε- 
τίϑει) οοηδιυϊέ Ο, προυτίϑει οἱ. Οἀβδαθουπαβ δα ϑαθῦ, 1)1ν. ΤᾺ]. 14. 
Αὐ τῖδῖϊθ Αρρ. ἰμύθ!]οχῖῦ 8411. δ. ὁ. ὅ0, 4, οὗ Ῥυγυμηδππ Υ 
Ῥ. δ9ῦ δᾶπ. 42, ν. οὐΐδιη ὙΥΠ]οτηΒ ΠῚ Ὁ. 181 δᾶτμ. ὅ 18 καὶ 
ὡς οἱ. ΜΌΒρΥ., ὈΘ6Π6 18. 5ᾳ. ἦ--ἐξειργασμένος] ποηθθ αιυὴ 
ἀέγινν ατὐὸ Ἰηϊοϊογαθῖο --- 6556 δἑαὐμοηάμηι (ὐ, ααοᾶ Ῥτορ. Μαεπᾷᾶ., 
Π0ὴ τϑοίθ; ἐξεεργασμένης Ὁ, ἐξειργασμένον οἱ. ΜΌΒΡΥ. 20 δεχϑεί- 
σης] λεχϑείσης ν6] δειχϑείσης, ΔάγοΙΌ 10 δίΐασο ϑαάϊύο, οἱ. Μοπᾶ., 
6011. Ῥ]αῦ. ΟἿο. ὁ. 21 (ὄντος) τοῦ λέγοντος εἰπεῖν δυνατωτάτου 
οὖ 868. Ὁ. 8 τοῦ λόγου δυνατῶς-- ῥηϑέντος, 568 οἵ, Το. 1, 9ῦ, 2; 
4.122. 2 ἀκρατῶς] ἀκαρῶς οἱ. Μοπα. 
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ἀμφὶ τῇ νυκτὶ προσιούσῃ, μὴ τὸ συνεγνωκὸς τοῖς ἀν- 

δράσι πλῆϑος αἰωρούμενον ἔτι κατ᾽ ἀγορὰν καὶ δεδιὸς 

περί τε σφῶν αὐτῶν καὶ περὶ ἐκείνων ἐργάσηταί τι 

ἄτοπον. ἔπεισαν ὡς αὐτοφώρων ἄνευ κρίσεως κατα- 

ν᾽ γνῶναι. καὶ εὐθὺς ἐκ τῶν οἰκιῶν, ἔτι τῆς βουλῆς 

συνεστώσης. ἕχαστον αὐτῶν ὁ Κικέρων ἐς τὸ δεσμω- 

τήριον μεταγαγών. τοῦ πλήϑους ἀγνοοῦντος, ἐπεῖδεν 

᾿ ἀποϑνήσχοντας χαὶ τοῖς ἐν ἀγορᾷ παροδεύων ἐσήμη- 

νεν, ὅτι τεϑνᾶσιν. οἱ δὲ διελύοντο πεφρικότες τὲ καὶ 

τὸ περὶ σφῶν ἀγαπῶντες ὡς διαλαϑόντες. 
οὕτω μὲν ἡ πόλις ἀνέπνευσεν ἀπὸ τοῦ δέους. πολ- 

ἢ λοῦ σφίσιν ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπιστάντος" Κατιλίναν 

δὲ ἐς δισμυρίους τε ἀγείραντα καὶ τούτων τεταρτη- 

μόριον ὁπλίσαντα ἤδη καὶ ἐς Γαλατίαν ἐπὶ ἄλλην 

1 παρασκευὴν ἀπιόντα ᾿ἀντώνιος ὃ ἕτερος ὕπατος ὑπ᾽ 

᾿Δλπείοις καταλαβών. οὐ δυσχερῶς ἐκράτησεν ἀνδρὸς 

ἐμπλήχτως ἀλλόκοτον ἔργον ἐπὶ νοῦν λαβόντος τε καὶ 

ἐς πεῖραν ἔτι ἐμπληκτότερον ἀπαρασκεύως προαγαγόν- 

τος. οὐ μὴν ὅ γε Κατιλίνας, οὐδ᾽ ἄλλος οὐδεὶς τῶν 

30 συνόντων ἐπιφανῶν φυγεῖν ἠξίωσεν, ἀλλ᾽ ἐσδραμόν- 

τὲς ἐς τοὺς πολεμίους ἀπώλοντο. 

ὧδε μὲν ἡ Κατιλίνα ἐπανάστασις. παρ᾽ ὀλίγον ἐ: 

ἔσχατον ἐλθοῦσα κινδύνου τῇ πόλει. διελύετο. καὶ ὁ 

᾽ς 1ὅμα. ὑπ᾽ ἀλπείοις (Ἀλπίοις) οἱ. βοιν,., τθο. Μοπᾶ., ὑπὲρ 
 ἄλπεις ΟἹ, 8ῦ ἐρδὶ8 αἱρίνην τααϊοῖθιι8 Ὁ, ᾿δοτί. ΘΣ. 5411. δῦ. 
0, δ7,8᾽' 17τε ἀοϊοραὺ Μοεπᾶ., νἱχ τϑοῖθ 18 ἀπαρασκεύου 
οἷ. Μεμά. . Ῥούαϊῦ οὐΐδτα ἀπαρασκεύως (ἔχοντος, 504 οὗ, δανογθίδ 
ΝΣ τποᾶο ἀϑυτραίω 1 8 482, ΤΠ 8 142. 171. 298, Υ͂ 8 469, 

τ. 6. ὅ8 οἷο. 20 (οἷ ἐπιφανῶν οἱ. Μοπά., βθᾶ οὗ δὰ 
ΠΤ 8 268, ν. οἰΐαιι Ζοιάϊκ ᾿. 18 91 ἀπόλοντο Β 24 ὃδιε- 
ΡΝ αἱ. ΟΟὉ. Ρ. 214. ἱπαυΐύ. 

ξῆς. . 18 δισμυρίους) οἴ. ὙΥΙοάθηηδηπ, ῬΆΙ]ΟΙΪ. 21 (1804) Ρ . 480. 
 1δβα. ΑρΡρ. ἔαϊδο ἱπέουργθύδξαση θ880 3411. Οδῦ. ο. δ7, 8 Ρυύενιὺ 
ἜΒΡΘΙΒΘΩ (ν. δὰ 8 6), οοπέτα βομνγατὺς (νυ. δὰ 8 4) Ρ. 608 βαα. 
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Κικέρων, ἅπασιν ἐπὶ λόγου δυνάμει μόνῃ γνώριμος ὥν. 
τότε καὶ ἐπὶ ἔργῳ διὰ στόματος ἦν καὶ σωτὴρ ἐδόκει, 
περιφανῶς ἀπολλυμένῃ τῇ πατρίδι γενέσϑαι, χάριτές 

τὲ ἦσαν αὐτῷ παρὰ τὴν ἐκκλησίαν καὶ εὐφημίαν ποι- 
κέλαι. Κάτωνος δ᾽ αὐτὸν καὶ πατέρα τῆς πατρίδος προσ- 
αγορεύσαντος ἐπεβόησεν ὁ δῆμος. καὶ δοκεῖ τισιν ἥδε 
ἡ εὐφημία ἀπὸ Κικέρωνος ἀρξαμένη περιελϑεῖν ἐς τῶν 

νῦν αὐτοχρατόρων τοὺς φαινομένους ἀξίους" οὐδὲ γὰρ 

τοῖσδε, καίπερ οὖσι βασιλεῦσιν, εὐθὺς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἅμα 
ταῖς ἄλλαις ἐπωνυμίαις, ἀλλὰ σὺν χρόνῳ μόλις ἥδε, 1 

ὡς ἐντελὴς ἐπὶ μεγίστοις δὴ μαρτυρία. ψηφίζεται. 

ὁ δὃὲ Καῖσαρ στρατηγὸς ἐς ᾿Ιβηρίαν αἱρεϑεὶς ἐπὶ ὃ 
ἱὠέν τι πρὸς τῶν χρήστων διεκρατεῖτο ἐν Ῥώμῃ, πολὺ 
πλέονα τῆς περιουσίας ὀφλὼν διὰ τὰς φιλοτιμίας" 

ὅτε φασὶν αὐτὸν εἰπεῖν. ὅτι δέοιτο δισχιλίων καὶ πεντα- 1 

κοσίων μυριάδων. ἵνα ἔχοι μηδέν᾽ διαϑέμενος δὲ τοὺς 
ἐνοχλοῦντας. ὡς ἐδύνατο, καὶ τῆς ᾿Ι1Ιβηρίας ἐπιβὰς χρη- 

ματίζειν μὲν ταῖς πόλεσιν ἢ διαιτᾶν δίχας ἢ ὅσα 
ὁμοιότροπα τούτοις. ἅπαντα ὑπερεῖδεν ὡς οὐδὲν οἷς 

ἐπενόει χρήσιμα. στρατιὰν δὲ ἀγείρας ἐπετίϑετο τοῖς 
ἔτι λοιποῖς ᾿Ιβήρων ἀνὰ μέρος. μέχρι τὴν ᾿Ιβηρίαν ἐς 

τὸ ὁλόκληρον ἀπέφηνε Ρωμαίοις ὑποτελῆ, καὶ χρή- 

ματὰ πολλὰ ἐς Ῥώμην ἔπεμψεν ἐς τὸ κοινὸν ταμιεῖον. 
ἐφ᾽ οἷς ἡ μὲν βουλὴ ϑριαμβεῦσαι παρέσχεν αὐτῷ, ὃ 

δὲ τῆς πομπῆς τὴν παρασκευὴν ἐς τὸ λαμπρότατον 
ἐν τοῖς τῆς Ῥώμης προαστείοις διεκόσμει. ἐν αἷς ἡμέ- 

ραις ὑπατείας ἦσαν παραγγελίαι, καὶ ἔδει τὸν παρ- 

18 χρηστῶν 14 ὄὕφλων Οἱ, ὀφείλων 8601. ΒΚ. εὐ Μεπά,, 
5Βρα οἵ. Ο0Ὁ. Ῥ. 21ὅ 16 ὅτε] δῃ ὅϑεν 80α οὗ 1 ὃ 118. 119 
28 ἀπέπεμψεν ἱ 20 δὴ προαστίοις οἵ. Οτδποτύ, Μοιηοτίδ Ρ. 3117 

ὅ πατέρα τῆς πατρίδος] οἵ, Μοτάχηβοη, ΕΒ. ϑὐαδύετ. 115 Ὁ». 119 
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ἀγγέλλοντα παρεῖναι. ἐσελθόντι δὲ οὐκ ἦν ἔτι ἐπὶ τὸν 
ϑρίαμβον ἐπανελθεῖν. ὃ δὲ καὶ τῆς ἀρχῆς ἐς πολλὰ 

τυχεῖν ἐπειγόμενος χαὶ τὴν πομπὴν οὐχ ἕτοιμον ἔχων 

ἐσέπεμπε τῇ βουλῇ δεόμενος ἐπιτρέψαι οἱ τὴν παραγ- 

Ὁ γελίαν ἀπόντι ποιήσασϑαι διὰ τῶν φίλων, εἰδὼς μὲν 

παράνομον. γεγονὸς δὲ ἤδη καὶ ἑτέροις. Κάτωνος δ᾽ 

ἀντιλέγοντος αὐτῷ καὶ τὴν ἡμέραν τελευταίαν οὖσαν 

. τῶν παραγγελιῶν ἀναλοῦντος ἐπὶ τοῖς λόγοις. ἐσέδρα- 

9μὲν ὁ Καῖσαρ ὑπεριδὼν τοῦ ϑριάμβου καὶ παραγγεί- 

9 λὰς ἐς τὴν ἀρχὴν ἀνέμενε τὴν χειροτονίαν. ἐν δὲ 

τούτῳ ΠῈΟομπήιος. ἐκ τῶν Μιϑριδατείων ἔργων ἐπὶ μέγα 

δόξης καὶ δυνάμεως ἐλϑών. ἠξίου πολλά. ὅσα βασι- 

λεῦσι καὶ δυνάσταις καὶ πόλεσιν ἐδεδώκει, τὴν βουλὴν 

βεβαιῶσαι. φϑόνῳ δ᾽ αὐτῶν οἱ πολλοὶ καὶ μάλιστα 

τὸ Τεύχολλος. ὁ πρὸ τοῦ Πομπηίου στρατεύσας ἐπὶ τὸν 

Μιϑριδάτην. ὡς ἀσϑενέστατον αὐτὸν ἀπολιπὼν τῷ 

᾿Πομπηίῳ, διεκώλυεν, ἴδιον ἔργον ἀποφαίνων τὸ Μιϑοι- 

 ϑάτειον. καὶ “ευχόλλῳ συνελάμβανε Κράσσος. ἀγα- 

 Ψαχτῶν οὖν ὁ Πομπήιος προσεταιρίξεται Καίσαρα, 

3) συμπράξειν ἐς τὴν ὑπατείαν ἐπομόσας" ὃ δ᾽ εὐϑὺς 

αὐτῷ Κράσσον διήλλασσε. καὶ τρεῖς οἵδε τὸ μέγιστον 

ἐπὶ πᾶσι χράτος ἔχοντες τὰς χρείας ἀλλήλοις συνηράνι- 

ο΄ 1 ἐσελθόντα Ὁ 2 ἐπανελθεῖν) ἴοτέ. ἐς τὸν ἔξω στρατὸν 
᾿ ΥΘΙ θῖτη. αὐἱὰ ἰπίοτοϊ ἴθβθ οἱ. Μοπᾶ.. ἐπαπελϑεῖν ΚΘΙ 
8 ἑτοίμην, αὖ νϊἀθξίατ, ἱ θ᾽ παράνομον (ὔν» οἱ. (ΟΟὉ. Ρ. 216, 
βορὰ οὗἨ ξ δδ5, ΠΙ 8 38, Υ͂ 8 169. ν. οὐἰϊατη 8ἃ 1 8 296 
ἵ αὐτῷ ἀρ]οτὶ τη] Μοπά. 12 πολλά] πάντα (οἴ. 8 46) δυῦ 
πολλάκις ἀυθιξαπίον οἱ. Μοπά.; ἂἃπ {τὰν πολλά οὗ ΤΥ 8 881. 

14 αὐτῶν) αὐτὸν ἃ, αὐτοῦ οἱ. Μοπᾶ., 564 1] τοϑριοἱῦ δα ὅσα--- 
ἐδεδώκει 10 ὡς] καὶ οἱ. Μεπᾶ., ποιὰ τϑοὲθ 22 συνεράνιξον, αὖ 
γιαάρίων. ἱ 

“Π 18α. οὗ Μοτίχηβθῃ, ΒΗ. βέμαξθν. 15 Ὁ. 127 τὴν ἡμέραν 
τελευταίαν) οἵ, ἸΌϊὰ. ᾿. ὅ02 δάῃ. 8 
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ξον. καί τις αὐτῶν τήνδε τὴν συμφροσύνην συγγρα- 

φεύς, Οὐάρρων, ἑνὶ βιβλίῳ περιλαβὼν ἐπέγραψε Τρι- 

χάρανον. ὑφορωμένη δ᾽ αὐτοὺς ἡ βουλὴ Δξεύκιον Βύ- 
βλον ἐς ἐναντίωσιν τοῦ Καίσαρος ἐχειροτόνησεν αὐτῷ 

συνάρχειν᾽ καὶ εὐθὺς αὐτῶν ἦσαν ἔριδές τε καὶ ὕπλων 1 
ἐπ᾽ ἀλλήλους ἰδίᾳ παρασκευαί. δεινὸς δ᾽ ὧν ὁ Καῖσαρ, 

ὑποκρίνεσθαι, λόγους ἐν τῇ βουλῇ περὶ ὁμονοίας δὲ- 
ἔϑετο πρὸς Βύβλον. ὡς τὰ κοινὰ λυπήσοντες, εἶ δια- 

φέροιντο. πιστευϑεὶς δ᾽ οὕτω φρονεῖν, ἀπερίσκεπτον 

ἤδη καὶ ἀπαράσκευον καὶ οὐδὲν ἔτι τῶν γιγνομένων ᾿ 

ὑπονοοῦντα τὸν Βύβλον ἔχων, χεῖρά τε πολλὴν ἀφα- 

νῶς ἡτοιμάξετο καὶ νόμους ὑπὲρ τῶν πενήτων ἐς τὸ 
βουλευτήριον ἐσέφερε καὶ γῆν αὐτοῖς διένεμε, καὶ 

τὴν ἀριστεύουσαν αὐτῆς μάλιστα περὶ Καπύην, (ἣΣ 

ἐς τὰ κοινὰ διεμισϑοῦτο, τοῖς οὖσι πατράσι παίδων 1 

τριῶν, ἔμμισϑον ἑαυτῷ τῆσδε τῆς χάριτος πλῆϑος το- 
σόνδε ποιούμενος" δισμύριοι γὰρ ἀϑρόως ἐφάνησαν οἱ 

τὰ τρία τρέφοντες μόνοι. ἐνισταμένων δὲ τῇ γνώμῃ 

πολλῶν, ὑποκρινάμενος δυσχεραίνειν, ὡς οὐ δίύκαια 
ποιούντων, ἐξέδραμε καὶ βουλὴν μὲν οὐκέτι συνῆγεν : 

ἐπὶ τὸ ἔτος ὅλον, ἐπὶ δὲ τῶν. ἐμβόλων ἐδημηγόθει" 

Πομπήιόν τε ἐν μέσῳ καὶ Κράσσον ἠρώτα περὶ τῶν 

ῷ βάρρων ΥἹἱ, βάρων Υ,, οοττ. ΒΚ.. 8. Δεύκιον] ἀορορδῦ 
Μᾶρκον, οὖ ἰάθη ϑυσοῦ οὖ δραὰ Αρρ. ὅγσ. ὁ. ὅ1 (τϑοῦθ ὑδιηθῃ 
ΠῚ 8 204) οὐ δρυὰ α8]ἴοβ, οὗ. Ὀσυασαδπη ΠΗ Ρ. 80 δάῃ. ὃ 
6 ἰδίαι 'ὶ 18 καὶ {τὴν τῶν Καμπανῶν) γῆν οἱ. Μρπᾶ., βοᾶ οἵ. 
885. Ὁ. 38, 1, 4 οὐ 7,8 14 αὐτοῖς ἃ {τὴν περὶ οἱ. Μοπά., 
Βρᾷ οὗ δὰ 1 8 12 (ΑἿΣ «αἀάιταϊῦ βοῖν. Ἀἐ[ἑὄὀ (διὰ τῆσδε 
οἷ. βοῦν. ἱπᾷ, στ. 8. υ. ἔμμισϑος, οοπίτα ἴᾳῃτο Κταύῦ Ρ. 10, 00]]. 
ϑδτηῃ, 4,.1 : λυσάμενοι δὴ τοῦ χρυσίου τοὺς αἰχμαλώτους 19 ὑπο- 
κρινόμενος ταδὶ Μοηά., βοα οἵ, ργϑϑῖ, 

: 2 5ᾳ. Τρικάρανον] οἵ. Ο. Ε΄, Βομιηίαῦ, Νϑαθ δ μτυθ. ἔ. ἃ. οἴα88. 
ΑἸϑοχί. 7 (1901) ». 691 βα. ὙΡΟΕΣ ὐτε Π 
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ὅϑα. Ο. 

νόμων οἱ δὲ αὐτοὺς ἐπήνουν, καὶ ὁ δῆμος ἐπὶ τὴν 
[1 χειροτονίαν ἤει σὺν κεκρυμμένοις ξιφιδίοις. ἡ βουλὴ 81 
ο δέ (οὐ γάρ τις αὐτὴν συνῆγεν, οὐδ᾽ ἐξῆν τῷ ἑτέρῳ τῶν 

ὑπάτων συναγαγεῖν αὐτήν) ἐς τὴν οἰκίαν τοῦ Βύβλου 

δ συνελθόντες οὐδὲν μὲν ἀντάξιον τῆς Καίσαρος ἰσχύος 

τε καὶ παρασκευῆς ἐποίουν, ἐπενόουν δ᾽ ὅμως Βύβλον 

ἐνίστασϑαι τοῖς νόμοις καὶ μὴ δόξαν ἀμελείας, ἀλλὰ 

ἥσσης ἐνέγχασϑαι. πεισϑεὶς οὖν ὁ Βύβλος ἐνέβαλεν ἐς 88 
τὴν ἀγορὰν δημηγοροῦντος ἔτι τοῦ Καίσαρος. ἔριδος 

1ὸ δὲ χαὶ ἀταξίας γενομένης πληγαί τε ἦσαν ἤδη. καὶ οἱ 

μετὰ τῶν ξιφιδίων τὰς ῥάβδους καὶ τὰ σημεῖα τοῦ 

Βύβλου περιέκλων καὶ τῶν δημάρχων ἔστιν οὺἣς περὶ 

αὐτὸν ὄντας ἔτρωσαν. Βύβλος δ᾽ οὐ καταπλαγεὶς ἀπ- 89 

᾿εγύμνου τὴν σφαγὴν καὶ μετὰ βοῆς ἐκάλει τοὺς Καί- 

τὸ σαρος φίλους ἐπὶ τὸ ἔργον" “εἰ γὰρ οὐ δύναμαι πεῖσαι 

τὰ δίκαια ποιεῖν᾽᾽. ἔφη, “᾿ Καίσαρα, τό γε ἄγος αὐτῷ καὶ 

μύσος οὕτως ἀποϑανὼν ἐπιβαλῶ.᾽ ἀλλὰ τὸν μὲν ἄκοντα 40 

 ὑπεξήγαγον οἱ φίλοι ἐς τὸ πλησίον ἱερὸν τοῦ Στησίου 

Ζιός, Κάτων δ᾽ ἐπιπεμφϑεὶς ὥσατο μὲν ὡς νέος ἐς 

80 μέσους καὶ δημηγορεῖν ἤρχετο, μετέωρος δ᾽ ὑπὸ τῶν 

Καίσαρος ἀρϑεὶς ἐξεφέρετο. καὶ λαϑὼν κατ᾽ ἄλλας 41 

ὁδοὺς αὖϑις ἀνέδραμεν ἐς τὸ βῆμα καὶ λέγειν μὲν 

μ") 

ὅ ἀνάξιον οττοτθ ὑγρορσδρῃῖοο ρα. ΒΚ. 6. ἐπενόουν] αἄ- 
ἠογίαδαίων Ο; ἐπήνουν οἱ. ΚΘ6Ι], Ὀθ6π6; νᾶτῖδ ἴᾶτα ὑθτηρίανογδηῦ 
Μοεπά. οὐ Ἐπύμονθη, Ἐμοί. Μαβ. 46 (1891) Ρ. 480 1 5ᾳ. ἀλλὰ 
ἥσσης!} ἅμ᾽ ἤσσῃ οἱ. Ἐπιύμπονοπ 101α., βοᾷ οἂγθ δἰδύατη; ἀθβίθσο 
ἀμελείας μᾶλλον ἢ ἥσσης, 864 αἰαογίξαξί8 Ο 8 ἐνέβαλλεν θὰ 
10 καὶ οἱ {φμὲν» οἱ. Μυβρτ. 16 τό γε] τότε ἱ 1084. ἄγος 

αὐτῷ καὶ μύσος (μῖσος 8)] οἵ. ἘΌΒΠΚοΝ δα Τίτηθουτα Ρ. 12 δά. 
γ8. 18 Στησίου 6Θ6]., κτησίου 11Ότὶ 

88α. οὐδ᾽ ἐξῆν---αὐτήν] οὗ. ὙΥΠΠ]ΘΙΩΒ, Εθν. δγομόοι. Ν. 8. 
30 (1878) ». 288 δάη. 8, Μοιμιηβθη, ΒῸ. ϑέθαίβσ. 1" Ρ. 44 
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ἔτι οὐδενὸς ἀκούοντος ἀπεγίνωσχε. τοῦ δὲ Καίσαρος 

ἀγροίκως κατεβόα. μέχρι χαὶ τότε μετέωρος ἐξερρίφη ὁ 

καὶ τοὺς νόμους ὁ Καῖσαρ ἐκύρωσε. καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς 1 
τόν τε δῆμον ὥρχωσεν ἐς ἀεὶ κυρίους νομιεῖν χαὶ 

τὴν βουλὴν ἐκέλευεν ὀμνύναι. ἐνισταμένων δὲ πολλῶν ὁ 
καὶ Κάτωνος. εἰσηγεῖτο μὲν ὁ Καῖσαρ ϑάνατον τῷ μὴ 

ὀμόσαντι. καὶ ὃ δῆμος ἐπεχύρου᾽ ὥμνυον δ᾽ αὐτίκα 

δείσαντες οἵ τε ἄλλοι καὶ οἱ δήμαρχοι" οὐ γὰρ ἔτι χρή- 
σιμον ἀντιλέγειν ἦν κυρουμένου διὰ τοὺς ἄλλους τοῦ 

νόμου. Οὐέττιος δ᾽ ἀνὴρ δημότης. ἐς τὸ μέσον ἐσδρα- τὸ 
μὼν μετὰ ξιφιδίου γυμνοῦ. ἐπιπεμῳφϑῆναι ἔφη πρός 

τε Βύβλου καὶ Κικέρωνος καὶ Κάτωνος ἐς ἀναίρεσιν 
Καίσαρός τε καὶ Πομπηίου χαὶ τὸ ξιφέδιον αὑτῷ 

Βύβλου ῥαβδοῦχον ἐπιδοῦναι Ποστούμιον. ὑπόπτου 

δ᾽ ὄντος ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ πράγματος ὃ μὲν Καῖσαρ τ 
ἐξετράχυνε τὸ πλῆϑος. τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ἐξετάσειν τὸν 
Οὐέττιον ἀνεβάλλοντο. καὶ ὃ Οὐέττιος φυλασσόμενος ἐν 
τῷ δεσμωτηρίῳ νυλτὸς ἀνῃρέϑη. εἰκαξομένου δ᾽ ἐς 

ποικίλα τοῦ συμβεβηκότος ὁ Καῖσαρ οὐχ ἀνίει καὶ 

τοῦτο δρᾶσαι λέγων τοὺς δεδιότας, ἕως ὁ δῆμος αὐτῷ 30 

συνεχώρησεν ἀμύνειν τοῖς ἐπιβεβουλευμένοις. καὶ Βύ- 

1 ἀκούοντος ὁτη. ἱ, ἐσακούοντος οἷ. Μοηᾶ., Β6α οὗ δὰ 8 882 
ὅ ἐπομνύναι οἱ. Μοπά. πολλῶν {τὲ ἄλλων» καὶ οἱ. Μοπά., 
φῬούαϊὑἡ, οὐΐατη χαὶ {μάλιστα Κάτωνος. Εϊάθτηα Ῥυορίου υ. 8 ὑσίθυ- 
ΒΟΓΌΤΩ ταθηῦο ἱπύθγοϊ 1886 υἱαθαῦισ, πἰβὶ 1111ὸ ρούϊιβ ροβὺ καὲ 
οἱ δήμαρχοι Ἰᾶοαπδ Βιαθπθηαδ ϑββοὺύ. 56α νἀ θῦθν ΑΡΡ. πίτηϊβ Ὀσθ- 
ὙΠΘΥ πϑυτᾶββθ: 46 ὑγ] 0 }}18 γ. 888. [), 88, 6.1.6 10 οὐέτιος ἃ, 
γεοίδιι5 Ο, οὐετούτιος ΟΟὈ ἃ 18 αὐτῷ ΟἹ, οοΥττοχὶ 14 Ποστού- 
μιο»ν] Σεπτίμιον (οἵ, Οἷο. δὰ Αὐδ. 2, 34. 2) ταϑ]αϊὺ βοῦν. 1ὅ ἐφ᾽] 
ἐς οἱ. Μομᾶ., οὗ δὰ 1 8 269 16 (ἐφ) τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν οἱ. 
Βοῦν., ἱπᾶ. συ. 5. ν. ἀναβάλλομαι, Ῥτοθανὺ Μοπά,, οἵ. Ηοτοαοῦ. 
ὅ, 49 οχίσ.; 6, 86 β (0ΌΪ Θοὐΐϊδιη τηΐ. ἔαΐ.); 9. 8 11 οὐέτιον 1, 
γεοέίνην Ο, οὐετούτιον Ὁ, Ἰἰύθμι τ. 147, 8 ἀνεβάλλοντο, ῬΥΪΟΥΘ 
2 ΒΌΡΥΘΒΟΥ. ἃ τὰ. 10 7 20 τοὺς (ζἀντιστασιώτας)» δεδ. οἱ. Μοπᾶ., 
αὐτοὺς (τοὐύσζδε 61) δεδι 6ρΡῸ 
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βλος μὲν ἐκ χειρῶν ἅπαντα μεϑεὶς οἷά τις ἰδιώτης 

οὐ προΐει τῆς οἰκίας ἐπὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἀρχῆς ἅπαν, 

ὁ δὲ Καῖσαρ οὐδ᾽ αὐτὸς ἔτι ἐζήτει περὶ τοῦ Οὐεττίου. 

μόνος ἔχων τὸ χράτος ἐπὶ τῇ πολιτείᾳ. νόμους δ᾽ ἐσ- 

5 ἔφερεν, ἐκϑεραπεύων τὸ πλῆϑος. ἑτέρους καὶ τὰ Πομ- 

πηίῳ πεπραγμένα ἅπαντα ἐχύρου. καϑάπερ ὑπέσχητο 

αὐτῷ. οἵ δ᾽ ἱππέες λεγόμενοι. τὴν μὲν ἀξίωσιν τοῦ 

δήμου χαὶ τῆς βουλῆς ὄντες ἐν μέσῳ, δυνατώτατοι δὲ 

ἐς ἅπαντα περιουσίας τε οὕνεκα καὶ μισϑώσεως τελῶν 

" χαὶ φόρων, οὺς ὑπὸ τῶν ἐθνῶν τελουμένους ἔξεμι- 

σϑοῦντο. χαὶ πλήϑους βεβαιοτάτων ἐς ταῦτα ϑερα- 

πόντων. ἐκ πολλοῦ τὴν βουλὴν ἤτουν ἄφεσίν τινα 

μέρους τῶν φόρων αὑτοῖς γενέσϑαι. καὶ ἀποδιέτριβεν 

ἢ βουλή. ὃ δὲ Καῖσαρ ἐς οὐδὲν τότε τῆς βουλῆς δεό- 

ὑμένος. ἀλλὰ μόνῳ τῷ δήμῳ χρώμενος τὰ τρίτα τῶν 

 μισϑώσεων αὐτοῖς παρῆκεν. οἵ δέ, ὑπὲρ τὴν σφετέ- 

ραν ἀξίωσιν ἀδοκήτου τῆς χάριτος αὐτοῖς γενομένης. 

ἐξεϑείαξον αὐτόν. καὶ στῖφος ἄλλο καρτερώτερον τοῦ 

δήμου τόδε τῷ Καίσαρι προσγεγένητο δι᾿ ἑνὸς πολι- 

ἢ τεύματος. ὃ δὲ χαὶ ϑέας ἐπεδίδου καὶ κυνηγέσια ϑη- 

ρέων ὑπὲρ δύναμιν. δανειξόμενος ἐς ἅπαντα καὶ τὰ 

πρότερα πάνϑ᾽ ὄπορῆθλλων παρασχευῇ καὶ χορηγίᾳ 

᾿χαὶ δόσεσι λαμπραῖς" ἐφ᾽ οἷς αὐτὸν εἵλοντο Γαλατίας 

, τῆς τὲ ἐντὸς “Ζλπεων καὶ ὑπὲρ Ἄλπεις ἐπὶ πενταετὲς 

ἄνιειν χαὶ ἐς τὴν ἀρχὴν ἔδοσαν τέλη στρατοῦ τέσσαρα. 

ἱ ὃ δὲ καὶ τὴν ἀποδημίαν οἱ χρόνιον ὁρῶν ἐσομέ- 

“γὴν χαὶ τὸν φϑόνον ὡς ἐπὶ μεγίστοις δὴ τοῖς δεδὸ- 

4 ἐπὶ τῆς πολιτείας 'ἴ, βοἃ οὗ 182 ὅ ἑτέρους {(τεδ καὶ 
Ἵ. Μοπά,, οὗ 8 42, [1Ὁ. ο. 69 8 δυνατώτεροι 10 12 ἄφεσιν 
"" αἰ. Μομά., ἐοτὲ τθοῖθ 18 αὐτοῖς Οἱ, οοἵτΥ. Μοεπά. 

κρατερώτερον γὰ, οοΥΥ. ἴῃ ταΒαγδ, ῈΣ καρτερώτερον Β 21 ἅ- 
πανταοῖϊ 26 ὁρῶν δηΐθ χρόνιον Υ 

10} 
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μένοις μείξονα, Πομπηίῳ μὲν ἐξεύγνυ τὴν ϑυγατέρα, 

καίπερ ἐνηγγυημένην Καιπίωνι, δεδιώς, μὴ καὶ φίλος ὧν 
ἐπιφϑονήσειε τῷ μεγέϑει τῆς εὐδαιμονίας, τοὺς δὲ ϑρα- 

συτάτους τῶν στασιωτῶν ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ μέλλοντος 

ἔτους παρῆγε. καὶ ὕπατον μὲν ἀπέφηνεν 4ὖλον Γαβί- 

νιον, φίλον ἑαυτοῦ" Λευκίου δὲ Πείσωνος τοῦ σὺν 
αὐτῷ μέλλοντος ὑπατεύσειν τὴν ϑυγατέρα Καλπουρ- 

νίαν αὐτὸς ἤγετο, βοῶντος Κάτωνος διαμαστροπεύ- 

εσϑαι γάμοις τὴν ἡγεμονίαν. δημάρχους δὲ ἡρεῖτο 
Οὐατίνιόν τε καὶ Κλώδιον τὸν Καλὸν ἐπίκλην, ὅν τινὰ 

αἰσχρὰν ἐν ἱερουργίᾳ γυναικῶν ποτε λαβόντα ὑπόνοιαν 

ἐπὶ [Ἰουλίᾳ] τῇ Καίσαρος αὐτοῦ γυναικὶ ὁ μὲν Καῖσαρ 

οὐκ ἔκρινεν, ὑπεραρέσκοντα τῷ δήμῳ, καίπερ ἀποπεμψά- 
ἱξνος. τὴν γυναῖκα, ἕτεροι δὲ διὰ τὴν ἱερουργίαν ἐς 
ἀσέβειαν ἐδίωκον, καὶ συνηγόρευε τοῖς διώκουσι Κιυκέ- 

ρων. καὶ κληϑεὶς ἐς μαρτυρίαν ὃ Καῖσαρ οὐ κατεῖπεν, 

ἀλλὰ τότε καὶ δήμαρχον ἐς ἐπιβουλὴν τοῦ Κικέρωνος 

ἀπέφηνε, διαβάλλοντος ἤδη τὴν συμφροσύνην τῶν 
τριῶν ἀνδρῶν ἐς μοναρχίαν. οὕτω καὶ λύπης ἐκρά- 

τουν ὑπὸ χρείας καὶ τὸν ἐχϑρὸν εὐηργέτουν ἐς ἄμυ- 

ναν ἑτέρου. δοχεῖ δὲ καὶ ὃ Κλώδιος ἀμείψασθαι πρό; 

2 ἐνηγγυημένην 0, ὄντι 10, ἠγγυημένην 8ου. Μοπᾶ., οἵ. Ογδποτῦ, 
Μοιμουῖα Ὁ: Σ Καιπίωνι βόα, σκηπίωνι Ὁ, τῷ σκιπίωνι ἵ, 
καίπερ ἔγγυον τῷ Καιπίωνι οοστθχογαὺ Ῥϑυἑσομα8 (νυ. δᾶ 1 8 δδ7) 
Ῥ.418ὅ8, ὅ παρῆγε οἵα. ἱ, προῆγξ οοπϊθοοταῦ Μυθρυ. δα. γαουΐ- 
νιον ΟἹ 12 ἰουλίᾳ οΥ Οαϊξιηαο Ο, 46]. 66].; βατῦ Ῥοτηρθίῶ.. 
17 ἀλλὰ καὶ τότε ΟἹ, ροϑὺ ἀλλὰ φαῦ ᾿δοῦπαπι βὐαῤιαθπάδτη ββ8 
οἱ. Μοῃᾶ. δαὺ ἀλλὰ τότε καὶ Βουθοηάσχη, αὐογατη Π00 ΤΘΟΘΡὶ 
195α. ἐκράτει οὔ εὐηργέτϑι οὔτὰ (]. ταϑ]αϊῦ βομνγ., ἴϑτὰ τηϑὶθ 
ΟὟ Βίδύμτη 21 καὶ οι. 0 ἀμείψασϑαι] ἀρέσασϑαι δυΐ 
ἐπαλεῖψαι οἱ. Ηϑτν. Ρ. 66, ρῥγϑϑύθυ σϑῖη, ν. θὔϊδυη βομ θη] Ρ. 179 
ααἱ ἔδιαθη ἔα]80 νϑυῦῦ: ᾿“Οδθβασὶ ρυΐϊὰβ αὔϑηὰ ῬΟΙΏΡΘΙΟ οὖ Οτγδβδ 
σταύίδτη νἱαθίυν τοὐύψα 886. [Ιαϑθ!]οσο: “ΟἸοάϊα8. ῬΥΙΟΣ ΟδΘΒΑΙ 
αὔϑιη Οδοϑῶσ ΟἹοαϊο᾽ 

10 ὑπο χα; ουσονιὺ Αρρ.; γαὐιηϊυβ 8. 09,69 ὑγ10. η]. οἱ 
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τερος τὸν Καίσαρα καὶ συλλαβεῖν ἐς τὴν τῆς Γαλατίας 

ἀρχήν. 
ἡ τοσάδε μὲν δὴ Καῖσαρ ὑπατεύων ἔπραξε καὶ τὴν δ4 
ἀρχὴν ἀποθέμενος ἐπὶ τὴν ἑτέραν εὐθὺς ἐξήει" Κιυκέ- ὅδα.ο. 

ὁ θῶνα δὲ γράφεται Κλώδιος παρανόμων, ὅτι πρὸ δικα- 

'στηρίου τοὺς ἀμφὶ 4έντλον καὶ Κέϑηγον ἀνέλοι. ὃ δὅ 

δ᾽ ἐς τὸ ἔργον ἐκεῖνο γενναιοτάτῳ λήματι κεχρημένος 
᾿ἀσϑενέστατος ἐς τὴν δίκην ἐγίγνετο καὶ ταπεινὴν 

ἐσθῆτα ἐπικείμενος γέμων τὲ αὐχμοῦ καὶ ῥύπου προσ- 

ο ἔπιπτεν οἷς ἐντύχοι κατὰ τοὺς στενωπούς. οὐδὲ τοῖς 

ἀγνῶσιν ἐνοχλεῖν αἰδούμενος. ὥστε αὐτῷ τὸ ἔργον διὰ 

τὴν ἀπρέπειαν ἀπὸ οἴκτου μεταπίπτειν ἐς γέλωτα. ἐς δ 

τοσοῦτο δειλίας περὶ μίαν οἰχείαν δίκην κατέπεσεν. ὃς 

τὸν ὅλον βίον ἐν ἀλλοτρίαις ἐξήταστο λαμπρῶς. οἷόν 

δ8τι χαὶ 4ημοσϑένη φασὶ τὸν ᾿4ϑηναῖον οὐδ᾽ ὑποστῆναι 

τὴν ἑαυτοῦ δίκην. ἀλλὰ πρὸ τοῦ ἀγῶνος φυγεῖν. Κλω- δ1 

δίου ὃὲ καὶ τὰς παρακλήσεις αὐτῷ σὺν ὕβρει διακό- 

πτοντὸς ἐν τοῖς στενωποῖς. ἀπέγνω πάνϑ᾽ ὃ Κικέρων 

᾿ χαὶ ἔφευγεν ἑχούσιον καὶ ὅδε φυγήν, καὶ φίλων αὐτῷ 
Ὁ πλῆϑος συνεξήει, καὶ ἡ βουλὴ συνίστη τὸν ἄνδρα πό- 

[ λεσί τε χαὶ βασιλεῦσι καὶ δυνάσταις. Κλώδιος δ᾽ αὐτῷ ὅ8 

ἰ τὴν οἰχίαν καὶ τὰς ἐπαύλεις ἐπικατέσκαπτεν ἐπαιρό- 

ἱ μενός τὲ ἐπὶ τῷδε ἀντιπαρεβάλλετο ἤδη καὶ Πομπηίῳ, 

ὃ τὸ μέγιστον ἐν τῇ πόλει κράτος ἔχοντι. ὃ δὲ Μίλωνα, δ9 

τὸν σὺν τῷ Κλωδίῳ τὴν ἀρχὴν παραδεδεγμένον, ϑρα- 

ἅτε. 

ς΄ 18 ἐπέγνωϊ 19 ἔφυγεν οἱ. Μοπᾶ,, οἵ. ῥχδϑϑέ. 22 ἐπι- 
ατέσχαψεν ἃ 28 ἀντιπαρεμβάλλετο ἃ, ἕοτῦ. ΔΙ]. Ἰαΐθγο οἱ. 
πα, 6011. ῬΙαΐ. Οἱο. ὁ. 38, Ῥοτηρ. ὁ. 48. ΟδΔ88. Ὁ. 38, 80, βορὰ 

. ὍΠΟ ΠΟΟ γθγΌο. Π]|ὼ Θχρ]οδγ ῶῦ τὸν σὺν τῷ ΚλΞλ.--- 
παραδεδ. οοττυρίῶ ταῦμβ τὸν ἐπὶ τῷ Κλ. οἷο. οἱ. Μομπᾶ., τϑοΐβ, 
᾿ ἢ ΑΡΡ. ΘΙΤΟΥ Βαροϑὺ; φυΐ ον ΟἸοάϊο οσοηπϑβιίαζιην ρμοβέιι- 

. ἔδϊβο 
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58 α.6. ' 

σύτερον ὄντα τοῦ Κλωδίέου, ἐς ὑπατείαν ἐπήλπιξε καὶ 

ἤλειφεν ἐπὶ τὸν Κλώδιον καὶ ψηφίσασθαι τῷ Κικέ. 
ρωνι χάϑοδον ἐκέλευεν, ἐλπίσας τὸν Κικέρωνα ἐλϑόντα 

περὶ μὲν τῆς παρούσης πολιτείας οὐκέτι φϑέγξεσϑαι 
μεμνημένον, οἷα ἔπαϑε, δίκας δὲ καὶ πράγματα ἐπ- 
οίσειν τῷ Κλωδίῳ. : 

60 Κικέρων μὲν δὴ διὰ Πομπήιον ἐχπεσὼν διὰ Πομ- 
ὅ7α.Ο. πήνον κατῇει, ἑχκαιδεκάτῳ μάλιστα μηνὶ τῆς ἐξελά- 

σεως καὶ αὐτῷ καὶ τὴν οἰκίαν καὶ τὰς ἐπαύλεις 

ἀνίστη τέλεσι κοινοῖς. λαμπρῶς δ᾽ αὐτὸν περὶ τὰς ι 

σύλας ὑποδεχομένων μόνεονν φασὶ περὶ τὰς δεξιώσεις 

τὴν ἡμέραν ὅλην, οἷόν τι καὶ Ζ΄ημοσϑένει ἄμ... 

κατιόντι, ἀναλῶσαι. 

61 ὁ δὲ Καῖσαρ ἔν τε Κελτοῖς χαὶ τ μὰ κάλ ἡμ πολλὰ ἢ 
ὅ6α.0. καὶ λαμπρὰ εἰργασμένος, ὅσα μοι περὶ Κελτῶν λέγοντι τ 

εἴρηται, πλούτου γέμων ἐς τὴν ὅμορον τῇ ᾿Ιταλίᾳ Γαλα- 
τίαν, τὴν ἀμφὶ τὸν ᾿Ηριδανὸν ποταμόν, ἧκεν, ἐκ συνε- 

θ8 χοῦς πολέμου τὸν στρατὸν ἀναπαύσων ἐπ᾽ ὀλίγον. ὅϑεν. 

αὐτῷ περιπέμποντι ἐς Ρώμην πολλὰ πολλοῖς χρήματα 
αἵ τε ἐτήσιοι ἀρχαὶ παρὰ μέρος ἀπήντων καὶ οἱ ἄλλως ἐπι- 3 

φανεῖς (ὅσοι τεν ἐς ἡγεμονίας ἐϑνῶν ἢ στρατοπέδων ἐξε- 
αν, ὡς ἑκατὸν μέν ποτε καὶ εἴκοσι ῥάβδους ἀμφ᾽ αὐτὸν 

γενέσϑαι, βουλευτὰς δὲ πλείους διακοσίων, τοὺς μὲν. 
.} 

2 ἤλειφεν] εἴληφεν ἰ 8 κατελϑόντα οἱ. Μοπᾶ., ἱπαῦ.,, 
Ῥγϑϑβουύίτη οὔτη κάϑοδον δηΐθοθάδὺ, οὗ, οὔϊδια δὰ 1 8 882 
4 φϑέγξασϑαι 04 158α. διὰ Πομπηίου κατῇει οἱ. ϑοιν.,, 
1ΐθιη Ὁ, ἴατθ τϑρτοραγιῦ Μοπά. ὟΣ ἩΗοτιοά. 4, 1317: διὰ Δαρεῖον 
ἕκαστος αὐτῶν τυραννεύει ἐξελεύσεως ἱ 98ᾳ. (ἡ 
βουλὴ δπΐο ἀνίστη (τι6 115 ροβὺ ἼΣ ΖοΙαῖκ Ρ. 06) οὔὐτπὰ βομν. 
ϑααϊατὸ Μοπά. 00]1. ῬΙαύ. ΟἸο. ο. 88, Υ611. 2, 4, ὃ, Βρα Ῥοχαηρθίυτῃ 
᾿πύθ!]θρθσθ Ῥυϑθῆθτο 18 ἀναλῶσϑαι οχ Ὁ οἱ. π ταὴς ἰπαῦ. 
21 (ὔσοι τε δάαϊαϊ 6 Κοιτϊ οοπίθοίατα, οἴ, ΡΙ]αύ. 868. 6. 21; 
φαγὶ ἰᾶται ὑθτηρίδνθγσδηῦ ΜυΒρυ. οὐ Μοπά. 
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ἀμειβομένους ὑπὲρ τῶν ἤδη γεγονότων. τοὺς δὲ χρη- 

ματιουμένους. τοὺς δ᾽ ἄλλο τι τοιουτότροπον αὑτοῖς 

ἐξεργασομένους. πάντα γὰρ ἤδη διὰ τούτου ἐπράσσετο 

στρατιᾶς τὲ πολλῆς οὕνεκα καὶ δυνάμεως χρημάτων 

«5 καὶ σπουδῆς ἐς ἅπαντας φιλανϑρώπου. ἀφίκοντο δ᾽ 

αὐτῷ καὶ Πομπήιος καὶ Κράσσος, οἱ κοινωνοὶ τῆς 

δυναστείας. καὶ αὐτοῖς βουλευομένοις ἔδοξε Πομπήιον 

μὲν καὶ Κράσσον αὖϑις ὑπατεῦσαι, Καίσαρι δ᾽ ἐς τὴν 

ἡγεμονίαν ὧν εἶχεν ἐθνῶν, ἄλλην ἐπιψηφισϑῆναι 
αὸ πενταετίαν. 

ὧδε μὲν ἀπ’ ἀλλήλων διεκρίϑησαν, Πομπηίῳ δ᾽ ἐς 

“τὴν ὑπατείαν ἀντιπαρήγγελλε Ζομίτιος Αἰνόβαρβος" 

καὶ τῆς κυρίας ἡμέρας ἄμφω κατήεσαν ἔτι νυχτὸς ἐς 

᾿ τὸ πεδίον ἐς τὴν χειροτονίαν. τῶν δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτοὺς 

46 ἔριδες ἦσαν καὶ συνεπλέκοντο, μέχρι τις τὸν Ζομιτίου 

δαδοῦχον ἐπάταξε ξίφει. χαὶ φυγὴ μετὰ τοῦτο ἦν, 

Ζομίτιός τε αὐτὸς ἐς τὴν οἰκίαν διεσώξετο μόλις. καὶ 

Πομπηίου τὴν ἐσϑῆτά τινες ἡμαγμένην ἔφερον οἴκαδδ. 

ἰ9 παρὰ τοσοῦτον ἕκάτερος ἦ:λϑε κινδύνου. 

8 αἱρεϑέντες δ᾽ οὖν ὕπατοι Κράσσος τε καὶ Πομπήιος 

Καίσαρι μέν, ὥσπερ ὑπέστησαν, τὴν ἑτέραν πενταετίαν 

προσεψηφίσαντο, τὰ δὲ ἔϑνη διακληρούμενοι καὶ στρα- 

τιὰν ἐπ᾿ αὐτοῖς. ὁ μὲν Πομπήιος εἴλετο ᾿Ιβηρίαν τε καὶ 

᾿ς 3 αὑτοῖς Β, αὐτοῖς οοὐοτὶ ὅ ἅπαντα ἱ 8 τὴν οτη. ἃ 
12 αἰνόβαρβος Α ἴπ τηρ. ἃ πι. τθο., αἰνοβάρβαρος Ὁ, βάρβαρος 
Οὰ οὐ Α, Τηοοθαγδιβ Ο; 8118 Ἰοοὶβ ἀηνόβαρβος οοἀΐοθ5, οἴ. 
 ἘΟΚίηροι (νυ. δὰ 1 8 181) Ρ. 34 14 δ᾽ οτη. ἃ 16 μετὰ 
τοῦτον Β 22 προσεψηφίξοντο, σὰ ΒΌΡΓΑΒΟΥ. ἃ τὰ. 100 
2256. στρατιὰς οὰπὶ Ὁ χηϑ]αἱὺ Μοπά. 

Γ΄ 178α. καὶ Πομπ.---οἴκαδε)] δὰ αἰίατη τϑὴι νἱἀθπον βρθοῦύαχθ, 
οὗ ΡΙαΐ. Ρομηρ. ὁ. ὅϑ οὐ ὅδ οὖ Κοσπϑιπᾶπη, 78 ῃγο. ἢ. ο]. ΡΏΪΟΙ. 

 ΒΌρρ!. 32 (1896) Ρ. 67 21 πενταετίαν) οὗ, Ο. ΗἸ ΒΟ 614, 
 Βοϊϊτᾶσο 2. αἰύ. Θθβοι. 4 (1904) Ρ. 16 54α.: οἵ. 8ὶ 97. 108 
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159 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. [Ῥοηιρ.- εὐ Ογαβϑυιδ 008, 

“ιβύην καὶ ἐς τάσδε τοὺς φίλους περιπέμπων αὐτὸς 

ὑπέμεινεν ἐν Ῥώμῃ, ὃ δὲ Κράδσος Συρίαν τε καὶ τὰ 
Σιυρίας πλησίον ἐπιϑυμίᾳ πολέμου πρὸς Παρϑυαίους 

ὡς εὐχεροῦς δὴ καὶ ἐνδόξου χαὶ ἐπικερδοῦς. ἀλλὰ 

τῷδε μὲν ἐξιόντι τῆς πόλεως πολλά τε ἄλλα ἀπαίσια 5 
ἐγίγνετο. χαὶ οἱ δήμαρχοι προηγόρευον μὴ πολεμεῖν 
“Παρϑυαίοις οὐδὲν ἀδικοῦσιν. οὐ πειϑομένῳ δὲ δημο- 

σίας ἀρὰς ἐπηρῶντο, ὧν ὁ Κράσσος οὐ φροντίσας 

ἀπώλετο ἐν τῇ Παρϑυηνῇ σύν τε παιδὶ ὁμωνύμῳ καὶ 
αὐτῷ στρατῷ" μύριοι γὰρ οὐδ᾽ ἐντελεῖς ἐκ δέκα μυρι- 19 
άδων ἐς Συρίαν διέφυγον. ἀλλὰ τὴν μὲν Κράσσου 

συμφορὰν ἡ Παρϑικὴ δηλώσει γραφή, Ρωμαῖοι δὲ λιμῷ 
πιεζόμενον Πομπήιον εἴλοντο τῆς ἀγορᾶς αὐτοκράτορα 
εἶναι καί οἱ χαϑάπερ ἐπὶ τῶν λῃστηρίων εἴκοσιν 

ἀπὸ τῆς βουλῆς ὑπηρέτας ἔδωκαν. ὃ δὲ αὐτοὺς ὁμοίως τ 
ἐς τὰ ἔϑνη διαϑεὶς ἐπέτρεχε καὶ τὴν Ῥώμην αὐτίχα 

ἐνέπλησεν ἀγορᾶς δαψιλοῦς, ὅϑεν ἔτι μᾶλλον ἐς μέγα 
δόξης ἐπῆρτο χαὶ δυνάμεως. 

τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χρόνου καὶ ἡ Καίσαρος ϑυγάτηρ κύ- 

ουσα τῷ Πομπηίῳ ϑνήσκει. καὶ δέος ἅπασιν ἐνέπιπτεν 80 
ἀνῃρημένης τῆς ἐπιγαμίας. ὡς αὐτίκα μεγάλοις στρα- 

τοῖς Καίσαρός τε καὶ Πομπηίου διοισομένων ἐς ἀλλή- 
λους. ἀσυντάχτου μάλιστα καὶ χαλεπῆς ἔκ πολλοῦ γεγε- 

6 ἐγίγνετο οτη. ἷ 9 παρϑυήνῃ Ὁ. οοπβῦ., παρϑυίνῃ 1, 
ὁοῖτ. ΒΚ. ὁμωννύμω (5810) Β 12 παρϑικὴ Υ, παρϑυακὴ 
ΒΌΑ4, παρϑιακὴ ὃ, ὁοαΐο05 νατϊϑηὺ οὐΐϊθτη 81118 Ἰ0018, βθα ὅ'υυ. 
9. 1 Οχίγ. οτὐασπιθθ δ θοῦ παρϑικῇ 18 πιεζούμενοι Β 

105ᾳ. ἀθ πυχηθτῖβ οὗ Κα. Βερ]ϊηρσ, 6. ὉΘ611 Ῥασίμ. Οτϑββ. 
Τοπ 5, ἀ1585. Β6τοΙ. 1899, Ὁ. 19. ὅ8 οὐ Οσυὐβομιηϊαᾶ, θβοι. Ἰσϑηβ 
Ῥ. 88 δᾶῃ. 1 12 βΒαα. οὕτῶ ΏΠΟΗ86 δι Ροϊηρθίθσῃ ἴϑτη ἃ. 697,07 ᾿ 
οἸαύω οϑὺ 14 εἴκοσιν] Ὀ6110 ρἱγωύοο ξαθγαπὺ νἱρὶηθ! αὐἴπαῦθ, 

Αἰ 917 
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νημένης τῆς πολιτείας". αἴ τὲ γὰρ ἀρχαὶ κατὰ στάσιν 

ἢ δωροδοκίαν σπουδῇ τε ἀδίκῳ καὶ λίϑοις ἢ ξίφεσι 

χαϑίσταντο, καὶ τὸ δεκάξειν ἢ δωροδοχεῖν ἀναισχύν- 

τῶς τότε μάλιστα ἐπλεόνασεν, ὅ τὲ δῆμος αὐτὸς ἔμμι- 

.σϑος ἐπὶ τὰς χειροτονίας ἤει. ὥφϑη δέ που καὶ 

μεσεγγύημα ταλάντων ὀκτακοσίων ὑπὲρ τῆς ἐπωνύμου 

γενόμενον ἀρχῆς. οἵ τε ἀνὰ ἔτος ἕκαστον ὕπατοι 

στρατεύειν μέν που καὶ πολεμεῖν ἀπεγίνωσκον. δια- 

χλειόμενοι τῇ δυναστείᾳ τῶνδε τῶν τριῶν ἀνδρῶν" 

υ ὅσοι δ᾽ ἦσαν αὐτῶν ἀτοπώτεροι. χέρδος ἀντὶ τῶν 

στρατειῶν ἐτίϑεντο τὰ κοινὰ τῆς πόλεως καὶ τὰς τῶν 

ἰδίων διαδόχων χειροτονίας. οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ διὰ ταῦτα 

χαὶ πάμπαν ἐξέλιπον τὸ ἄρχειν. ὥστε ποτὲ καὶ μῆνας 

ὀχτὼ τὴν πόλιν ἄναρχον ἐκ τῆς τοιᾶσδε ἀσυνταξίας 

5 γενέσϑαι, Πομπηίου πάνθ᾽ ὑπερορῶντος ἐπίτηδες. ἵνα 

) ἐν χρείᾳ γένοιντο διχτάτορος. καὶ πολλοὶ τοῦτο ἐς 

ἀλλήλους διελάλουν. ὅτι μόνον ἂν γένοιτο φάρμακον 

ἐπὶ τοῖς παροῦσι κακοῖς ἡ μόναρχος ἐξουσία, χρῆναι 

Τ: ἐλέσϑαι δυνατὸν ὁμοῦ χαὶ ἤπιον, ἐνσημοι ύμείοι 

» τὸν Πομπήιον, στρατιᾶς τὲ ἄρχοντα ἱκανῆς καὶ φιλό- 

Ι δημον εἶναι δοχοῦντα καὶ τὴν βουλὴν ἄγοντα διὰ 

᾿ τιμῆς χαὶ τὸν βίον ἐγχρατῆ καὶ σώφρονα περί τὲ 

τὰς ἐντεύξεις εὐπρόσιτον ἢ ὄντα ἢ νομιξόμενον εἶναι. 

δ ὃΣ τὴν προσδοκίαν τήνδε λόγῳ μὲν ἐδυσχέραινεν, 

ἡἔργῳ δ᾽ ἐς αὐτὴν πάντα ποτε πη όρις καὶ τὴν 

"--- τῆς πολιτείας καὶ ἀναρχίαν ἐπὶ τῇ ἀσυν- 

Ἢ 
" 

' 

4 ἐπλεόναξεν ταρ]αϊ Μαοπά., οὗ Ῥτδθῇ. 8 που] ποι εἰ. 
10 ἀτοπώτεροι) ΒΆΒΡ. ΝΌΟΝ, ἀπονώτεροι οἱ. ἤοτνν. Ρ.60, 

δ ἃρίθ, ἀνοσιώτεροι Θρο, ἀπορώτεροι, αὐυοᾶ ἴδιὰ Νουα, 
 Βαβρίοοίαβ οσαὺ, Κεὶ! τῶν οτα. ἱ 11 στρατιωτῶν Ὁ 
Ι ψ8 ἐξέλειπον τηϑιτὴξ Μοπᾶ. οὕτὰ Η. ΒΘΡΆ. 
.----- 
! τ΄ δμα οὗ, Τιᾶπρο, Ε. ΑἸξοσῦ. 1Π5 Ρ. 840 
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184 ΕΜΦΥΛΊΩΝ Β. [ΟἹοαϊὶ φαθάοθ8 

ταξίᾳ ἑκὼν ὑπερεώρα. Μίλωνός τὲ τὰ ἐς Κλώδιον 
ὑπηρετήσαντος αὐτῷ καὶ ἀρεσκομένου τῷ δήμῳ. διὰ 

τὴν Κικέρωνος χάϑοδον, ὑπατείαν ὡς ἐν καιρῷ παρὰ 
τήνδε τὴν ἀναρχίαν μετιόντος ἀποδιέτριβε τὰς χειρο- 

τονίας, μέχρι βαρυϑυμῶν ὁ Μίλων, ὡς καὶ περὶ αὑτὸν 
ἀπίστου γιγνομένου τοῦ Πομπηίου, ἐς τὴν πατρίδα 

“ανούβιον ἐξήει. ἣν Διομήδη φασὶν ἀλώμενον ἐξ 

Ἰλίου πρώτην ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ πόλιν οἰκίσαι. καὶ εἰσὶν 

ἀπὸ Ῥώμης ἐς αὐτὴν στάδιοι πεντήκοντα καὶ ἕκατόν. 

Κλωδίου δ᾽ ἐξ ἰδίων χωρίων ἐπανιόντος ἐπὶ ἵππου 
καὶ περὶ Βοΐλλας ἀπαντήσαντος αὐτῷ, οἱ μὲν κατὰ 

τὴν ἔχϑραν ὑπείδοντο μόνον ἀλλήλους καὶ παρώδευ- 
σαν, ϑεράπων δὲ τοῦ Μίλωνος ἐπιδραμὼν τῷ Κλωδίῳ, 

εἴτε κεκελευσμένος εἴθ᾽ ὡς ἐχϑρὸν δεσπότου κτείνων, 
ἐπάταξεν ἐς τὸ μετάφρενον ξιφιδίῳ. καὶ τὸν μὲν αἴξ: 

ματι δεόμενον ἐς τὸ πλησίον πανδοκχεῖον ὁ ἱπποκόμος 

ἐσέφερεν, ὃ δὲ Μίλων μετὰ τῶν ϑεραπόντων ἐπιστὰς 

ἔτι ἔμπνουν ἢ καὶ νεκρὸν ἐπανεῖλεν, ὑποκχρινόμενος 

μὲν οὐ βουλεῦσαι τὸν φόνον οὐδὲ προστάξαι" ὡς δὲ 
κινδυνεύσων ἐξ ἅπαντος, ἠξίου τὸ ἔργον οὐκ ἀτελὲς " 
καταλιπεῖν. περιαγγελθέντος δ᾽ ἐς Ῥώμην τοῦ πάϑους 

ὁ μὲν δῆμος ἐχπλαγεὶς ἐν ἀγορᾷ διενυκτέρευε, καὶ τὸ 
σῶμά τινες τοῦ Κλωδίου μεϑ᾽ ἡμέραν προύϑεσαν ἐπὶ 

4 ἀναρχίαν] ἀρχὴν ἱ τὰς] τῆς ἱ ὅ αὐτὸν ΟἹ, οοΥν., 
Η. ϑέθρἈ. ὃ γινομένου Ὁ, γενομένου ἃ, αὐυοᾶ τθο. Μοπά. 
1 Λανούβιον ϑοῖν., λαβονίνιον ΟἹ, .1,ανϑϊγίνγη, Ὁ ἁλώμενον Υ, 
ἀλόμενον ἱ 8 οἰκῆσαι 11 βοίλας Υ, Βομῖϊαϑβ Ο,, οἵ. Ο. 1. Τὰ. 
ΧΙΥ νη. 280 δάηῃ. 1 14 εἴτε] εἴθ᾽ ὡς ἰ κτενῶν τηϑῖα- 
δγαηὺ ϑοθν. οὐ Μοπᾶ., οὗ ρτϑθ, 160 ῥαινόμενον ἱ 18 ὑπο- 
χρινάμενος Ὗ, αὐοά τροὐϊπου! νοὶ Βοτρ,, 4158. ἡ. 1ὅ δάῃ. 1 
20 οὐκ οτὰ. ἱ Ὁ 

ὅ58α. “Δ Βαχαίπθιη Ῥτοάθπάσμ᾽ Οἷο. ρτὸ ΜΙ]. 8. 27 (οὗ, 8 46). 
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τῶν ἐμβόλων ἁρπάσαντες δ᾽ αὐτὸ τῶν τε δημάρχων 
ἔνιοι καὶ οἱ φίλοι τοῦ Κλωδίου καὶ πλῆϑος ἄλλο σὺν 

ἐκείνοις, ἐς τὸ βουλευτήριον ἐκόμισαν, εἴτε ἐπὶ τιμῇ, 

βουλευτικοῦ γένους ὄντα, εἴτε ἐς ὄνειδος τῆς βουλῆς 

τοιάδε περιορώσης. καὶ τῶν παρόντων οἱ προπετέ- 

στεροι τὰ βάϑρα καὶ τοὺς ϑρόνους τῶν βουλευτῶν 

συμφορήσαντες ἧψαν αὐτῷ πυράν, ὑφ᾽ ἧς τό τε βου- 

λευτήριον χαὶ πολλαὶ τῶν πλησίον οἰκίαι τῷ Κλωδίῳ 

᾿ῳ συγχατεφλέγησαν. : 

5. Μίλωνι δὲ ϑράσος τοσόνδε περιῆν, ὡς οὐ δεδιέναι 

 ἀερὶ τῷ φόνῳ μᾶλλον ἢ ἀγανακτεῖν ἐπὶ τῇ Κλωδίου 

περὶ τὴν ταφὴν τιμῇ. ϑεραπόντων οὖν καὶ ἀνδρῶν 

ἀγροίκων πλῆϑος ἀϑροίσας καὶ ἐς τὸν δῆμον περι- 

πέμψας χρήματα τῶν τὲ δημάρχων Μᾶρκον Καίλιον 

τὸ πριάμενος ἐς τὴν πόλιν κατήει ϑρασύτατα. καὶ αὐτὸν 

᾿ ὁ Καίλιος εὐθὺς ἐσιόντα εἷλκεν ἐς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ 
τοὺς παρ᾽ αὐτοῦ δεδωροδοχηκότας ὥσπερ ἐπ᾽ ἐκκλη- 

σίαν. ὑποκρινόμενος μὲν ἀγαναχτεῖν καὶ οὐ διδόναι 

τῆς δίκης ἀναβολήν, ἐλπίξων δέ, εἰ αὐτὸν οἱ παρόντες 

᾿" μεϑεῖεν, ἐκλύσειν τὴν δίκην Ἡ ἀληϑεστέραν. καὶ Μέί- 

λὼν μὲν οὐ βουλεῦσαι τὸ ἔργον εἰπών (οὐ γὰρ ἂν 

μετὰ σχευῆς καὶ γυναιχὸς ἐπὶ ταῦτα δρμῆσαι), τὸν λοι- 

πὸν λόγον κατὰ τοῦ Κλωδίου διετίϑετο ὡς ϑρασυ- 

τάτου δὴ καὶ φίλου ϑρασυτάτων. οἱ καὶ τὸ βουλευ- 

τε λοιποὶ δήμαρχοι καὶ τοῦ δήμου τὸ ἀδιάφϑορον ὁπλι- 

1 συμφρονήσαντες Β αὐτῷ] αὐτοῦ οἱ. Μεπά., 5868 οὗ 
8 468. 616 14 Καίλιον ϑοῦνπ., κεκίλιον [ἸΌΥῚ, τὔθπα γ. 16 οὐ 
ΠῚ 1ὅθ,1 11 ἐπ᾽ οτα. Ὁ 22 ἐπὶ ταῦτα) ἐπὶ τὰ τοιαῦτα οἱ. 
Μοεπάᾶ,, βρα ᾿πέθ!ϊοσθ: ᾿δα ϑᾶται οδθάθτη᾽ 28 λόγον] χρόνον Ϊ 

φίλων ΌΤΙ, οοτν. ϑ'οαν.. (πὶ οαϊῦ. ούτόσθ ἔγρορυ. φίλον) 

--- ᾽ , δος τ ᾽ ᾽ “ , “ 
30 τήριον ἐπικατέπρησαν αὐτῷ" ἔτι δ᾽ αὐτοῦ λέγοντος οἵ 
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σάμενοι ἐνέβαλον ἐς τὴν ἀγοράν. - Καίλιος μὲν δὴ καὶ 

Μίλων δούλων ἐσθῆτας ὑποδύντες ἀπέδρασαν. πολὺς 

δὲ τῶν ἄλλων ἐγίγνετο φόνος. οὐ τοὺς Μίλωνος ἔτι 
φίλους ἐρευνώντων. ἀλλὰ τὸν ἐντυγχάνοντα ἀναιρούν- 
τῶν. ἀστὸν ὁμοῦ καὶ ξένον χαὶ μάλιστα ὅσοι ταῖς ὃ 

ν΄ 88 ἐσθῆσιν ἢ σφραγῖσιν ἀπὸ χρυσοῦ διέφερον. ὡς γὰρ 
ἐν ἀσυντάκτῳ πολιτείᾳ σὺν ὀργῇ καὶ προφάσει τοῦδε 
τοῦ ϑορύβου προσπεσόντος ϑεράποντές τε ὄντες οἵ 

πλείους καὶ ὡπλισμένοι κατὰ ἀνόπλων ἐς ἁρπαγὰς ἐτρά- ᾿ 

ποντο ἔργον τὲ οὐδὲν αὐτοῖς ἀπῆν, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ τὸ 

οἰκίας ἐφέροντο καὶ περιιόντες ἠρεύνων ἔργῳ μὲν τὰ 
εὔληπτα σφίσιν ἅπαντα, λόγῳ δὲ τοὺς φίλους τοῦ 

Μίλωνος" πρόφασίς τε ἦν αὐτοῖς ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας 

καὶ πυρὸς καὶ λίϑων χαὶ παντὸς ἔργου Μίλων. 1: 
84 ἡ βουλὴ δὲ συνήει μετὰ δέους καὶ ἐς τὸν Πομπήιον 98 

ἀφεώρων ὡς αὐτίκα σφῶν ἐσόμενον δικτάτορα᾽ χρή- 

ξευν γὰρ αὐτοῖς ἐφαίνετο τὰ παρόντα τοιᾶσδε ϑεραπείας. 

Κάτωνος δ᾽ αὐτοὺς μεταδιδάξαντος ὕπατον εἵλοντο χω- 

οὶς συνάρχου. ὡς ἂν ἔχοι τὴν μὲν ἐξουσίαν διχτάτο- 

8ὅ ρος, ἄρχων μόνος. τὴν δ᾽ εὔϑυναν ὑπάτου. καὶ πρῶτος 30 
ὑπάτων ὅδε ἔϑνη τὲ δύο μέγιστα καὶ στρατιὰν ἔχων 

καὶ χρήματα χαὶ τὴν τῆς πόλεως μοναρχίαν διὰ τὸ 
ν μόνος ὕπατος εἶναι Κάτωνα μὲν ἐψηφίσατο, ἵνα μὴ 

1 ἐνέβαλλον ἱ {καὶ Καίλιος οἱ. βοῦν. μὲν δὴ] 
δὲν 4 ἐντυχόντα ἱ 8 προσπεσόντες οἱ. ϑοῖν. 18 ὕπατον 
ζαὐτὸν» οἱ. Μοπᾶ., 86 οὗ δᾶ 1 8 228 20 εὐθύνην Υ 
20 βαα. Β'πθ οδῦβῶ ἢϑοϑιὺ Μοπμά. 28 ἴῃ τηρ. Ὗ ἃ τη. 1: λείπει, 
αὐἷῷ βου ἡ βουλὴ νἱαθῦυν ἀθβι ἀθγαυῖββθ δρᾶ ἐψηφίσατο 
εἶναι. κάτων μὲν 1 

28--Ο. 157, 1 οὐταῦ Αρρίδπυβ; πῶτα Οδῦο ἃ. 690,58 Ογρστιμα 
τοῖβθοβ ἃ. 698.(06 ἴδια τϑαϊθγαὺ 
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παρὼν ἐνοχλοίη, Κύπρον ἀφελέσϑαι Πτολεμαίου βασι- 

“λέως. νενομοϑετημένον ἤδη τοῦτο ὑπὸ Κλωδίου. ὅτι 

οἱ ποτε ἁλόντι ὑπὸ λῃστῶν ὁ Πτολεμαῖος ἐς λύτρα 
γ᾽ ὑπὸ σμικρολογίας δύο τάλαντα ἐπεπόμφει. Κάτων μὲν 8ὸ 

5 δὴ χαϑίστατο Κύπρον Πτολεμαίου τὰ χρήματα ῥίψαν- 

τὸς ἐς τὴν ϑάλασσαν καὶ ἑαυτὸν ἐξαγαγόντος. ἐπεὶ 

τῶν ἐψηφισμένων ἐπύϑετο" ὁ δὲ Πομπήιος δίκας πρου- 81 

τίϑει τῶν τε ἄλλων ἁμαρτημάτων καὶ μάλιστα δωρο- 

δοχίας καὶ δεκασμοῦ (ἐδόκει γὰρ ἐντεῦϑεν αὐτῷ νοσεῖν 

τὸ τὰ χοινὰ ἀρξάμενα ἐν τούτῳ καὶ τὴν ἴασιν ἕξειν τα- 

Υ χεῖαν), νόμῳ τε ὥριξεν ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ τὸ πρῶτον 

ὑπατείας ἐς τὸ παρὸν εὐθύνειν τὸν ἐθέλοντα. καὶ ἦν 

ὃ χρόνος ὀλίγῳ μείων ἐτῶν εἴκοσιν, ἐν ᾧ καὶ ὃ Καῖσαρ 

γεγένητο ὕπατος. τῶν οὖν φίλων τοῦ Καίσαρος ὕπο- 88 

τὸ νοούντων ἐς ὕβριν ἢ ἐς ἐπήρειαν αὐτὸν τοῦ Καίσαρος 

ὧδε πολὺ τοῦ χρόνου προλαβεῖν καὶ παραινούντων 

Ἷ τὸ παρὸν διορϑοῦσϑαι μᾶλλον ἢ τὸ παρελϑὸν ἐνοχλεῖν 

ἐπ’ ἀνδράσι τοσοῖσδε ἀξιολόγοις. ἐπονομαξόντων δὲ 

τοῖς ἄλλοις χαὶ τὸν Καίσαρα, ὃ Πομπήιος ἀμφὶ μὲν 
ἯἍ τοῦ πδίσάρος, ἠγανάχτει, ὡς ἀμείνονος ὄντος ὑποψίας, 

᾿ ἐπεὶ χαὶ τὴν ἑαυτοῦ δευτέραν ὑπατείαν τῷ χρόνῳ περι- 

ἢ Π ̓ αμβάνεσθαι, πολὺ δὲ ἀναλαβεῖν ἔλεγεν ἐς ἀκριβῆ 

᾿ διόρϑωσιν ἐπιτετριμμένης ἐκ πολλοῦ τῆς πολιτείας. 

34 τοιαῦτα δ᾽ εἰπὼν ἐκύρου τὸν νόμον. καὶ πλῆϑος ἦν 89 

β » αὐτίκα δικῶν ποικίλων. ἵνα τε μὴ δείσειαν οἱ δικα- 

᾽ σταί, αὐτὸς αὐτοὺς ἐπώπτευε στρατιὰν ἀερισεη σάβεννα 

χαὶ πρῶτοι μὲν ἀπόντες ἑάλωσαν Μίλων τε ἐπὶ τῷ 90 
ὃ 

᾿ ἀμικρολογίαςϊ 10 ἔν {τε τούτῳ οἱ. ΜπΒργ., 5Βοα ἐντεῦϑεν-- 
 ψοσεῖν Ῥϑπάθὺ δῸ ἀρξάμενα 20 ἀμειμόμενος ὃ, ἀμείμονος α 

34 τοιαῦτ᾽ εἰπὼν ταδ]αϊό Μοπά., 5θα οὗ, )δα 1 8 37 21 τῷ οτη. ΒῚ 

18 εἴχοσιν)] οἵ 1 8 ὅ61 
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168 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. [Γοηιροῖνιδ 8οἴνιδ 605. 

Κλωδίου φόνῳ καὶ Γαβίνιος παρανομίας ὁμοῦ καὶ ἀσε- 

βείας. ὅτι χωρὶς ψηφίσματος ἐς 4ἴγυπτον μετὰ στρα- 

τιᾶς ἐσέβαλεν ἀπαγορευόντων τῶν Σιβυλλείων. Ὑψαῖος 

δὲ καὶ Μέμμιος καὶ Σέξστος καὶ ἕτεροι πλείονες ἐπὶ 

δωροδοκίαις ἢ πλήϑους δεκασμῷ. Σκχαῦρον δὲ τοῦ 

πλήϑους παραιτουμένου ἐχήρυξεν ὁ Πομπήιος ὑπακοῦ- 

σαι τῇ δίκῃ καὶ πάλιν τοῦ δήμου τοὺς κατηγόρους 

ἐνοχλοῦντος, σφαγή τις ἐκ τῶν Πομπηίου στρατιωτῶν 

ἐπιδραμόντων ἐγένετο. καὶ ὁ μὲν δῆμος κατεσιώπησεν, 
ὁ δὲ Σκαῦρος ἑάλω. καὶ [ὑπὸ] πάντων φυγὴ κατέγνωστο. 
Γαβινίου δὲ καὶ δήμευσις ἦν ἐπὶ τῇ φυγῇ. καὶ τάδε 

ἡ βουλὴ λαμπρῶς ἐπαινοῦσα δύο τὲ ἄλλα τέλη καὶ 
χρόνον ἐς τὴν ἀρχὴν τῶν ἐθνῶν ἕτερον τῷ Πομπηίῳ 

προσεψηφίσαντο. Μέμμιος δὲ ἁλοὺς ἐπὶ δεκασμῷ, τοῦ 

νόμου τοῦ Πομπηίου διδόντος αὐτῷ. φήναντι ἕτερον 
ἀφεῖσϑαι τῆς καταδίκης. τὸν πενϑερὸν τοῦ Πομπηίου 

“εύκιον Σχιπίωνα προεκαλέσατο ἐς ὁμοίαν δεχκασμοῦ 
δίκην. καὶ ἐπὶ τῷδε τοῦ Πομπηίου τὴν τῶν κρινο- 

μένων ἐσϑῆτα μεταλαβόντος πολλοὶ καὶ τῶν δικαστῶν 

μετελάμβανον. ὀλοφυράμενος οὖν ὃ Μέμμιος τὴν πολι- 50 
τείαν διέλυσε τὴν δίχην. καὶ ὁ Πομπήιος ὡς ἤδη 

τὰ χρήξοντα τῆς μοναρχίας διωρϑωμένος τὸν Σκιπίωνα 

σύναρχον ἐς τὸ λοιπὸν τοῦ ἔτους ἐποιεῖτο. χαὶ μετὰ 
τοῦϑ᾽ ἑτέρων ἐς τὴν ἀρχὴν καϑισταμένων οὐδὲν ἧττον 

10 ὑπὸ ἀ6]. Μύβρτ. πάντων {μὲν ταδὶ Μομπά. », Οἵ. 
8 1 ὃ. 202 11 ἦν 6]. Ναυοκ, οὗ δὰ 1 8 δὅ47 15 αὐτῷ 
Οἱ, τῷ οἷ. Μομᾷ. 9011. Οδβ8. Ὁ. 40, ὅϑ, 8; εὖ φιυὶ αἴδιύν, ἀαοοι- 
8α886ὲ (, β68 ΑΡΡ. ἀπύτη Μοχησηΐατη τοβρίοἱὐ 11 Λεύκιον] ἴτῆταοὸ 
Κόιντον, οἵ. 10. ΒοποΥ. ὡρ. Ὀ1θέθαθθυρθυ, 3.11. ἴπβου. ΒΎδΘΟ. ̓ 
πῃ. 344, ἐ64 ἰπέγα τϑᾶϊῥ ΟΥΤΟΣ προσεκαλέσατο Οἱ. ΒΚ. 22 τῆς 
θ᾽ ουὶ νοϊαϊῦ Μοπμα. 24 τοῦϑ'᾽) ταῦϑ' τηδϊαϊξ Μεπᾶ,, οὗ 1 
8 240, ροδὲ φιοηι Ὁ 

1 46 Θδρίπϊο οὗ. ὅγυ. ο. 51 οὺ ὙΠ ]θταβ 11 Ὁ. 81 

τ 

᾿ 
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ἐφεώρα καὶ ἐδυνάστευε, καὶ πάντ᾽ ἦν ἐν Ῥώμῃ τότε 
Πομπήιος" ἡ γὰρ εὔνοια τῆς βουλῆς μάλιστα ἐς αὐτὸν 

ἐποίει. ζήλῳ τε τοῦ Καίσαρος ἐς οὐδὲν αὐτῇ παρὰ τὴν 
ἰδίαν ὑπατείαν κεχρημένου καὶ ὅτι νοσοῦσαν ὁ Πομ- 

πήιος τὴν πολιτείαν ὀξέως ἀναλάβοι καὶ οὐδενὶ σφῶν 

παρὰ τὴν ἀρχὴν φορτιχὸς ἢ ἐπαχϑὴς γένοιτο. 

τῶν δὲ φυγάδων ἐς τὸν Καίσαρα ἰόντων ἀϑρόων 

χαὶ παραινούντων φυλάσσεσϑαι τὸν Πομπήιον ὡς τὸν 

νόμον τοῦ δεχασμοῦ μάλιστα ϑέμενον ἐπ᾽ ἐκείνῳ. 

τούσδε μὲν ὁ Καῖσαρ παρηγόρει χαὶ τὸν Πομπήιον 

εὐφήμει, τοὺς δὲ δημάρχους ἔπεισεν εἰσηγήσασϑαι νό- 

μὸν ἐξεῖναι Καίσαρι δευτέραν ὑπατείαν ἀπόντι μετ- 

ἐέναι. καὶ τοῦϑ᾽ ὑπατεύοντος ἔτι τοῦ Πομπηίου καὶ 
οὐδὲν ἀντειπόντος ἐχεχύρωτο.υ ὁ δὲ Καῖσαρ ἀντι- 
πράξειν τὴν βουλὴν ὑπονοῶν ἐδεδοίκει μὲν ὑπὸ τοῖς 

ὅζ2α.(6. 

90 

97 

δ1α.Ο. 

ἐχϑροῖς ἰδιώτης γενέσϑαι, ἐτέχναξε δὲ ἐπὶ δυνάμεως. 

εἶναι. μέχρι ὕπατος ἀποδειχϑείη. καὶ τὴν βουλὴν ἥτει 

χρόν ον ἄλλον ὀλίγον ἐς τὴν παροῦσάν οἱ τῆς Γαλα- 

΄τίας ἡγεμονίαν ἢ ἐς μέρος αὐτῆς ἐπιλαβεῖν. διακωλύ- 

σαντ ος δὲ Μαρκέλλου, ὃς ἐπὶ τῷ Πομπηίῳ ὕπατος ἦν. 

ἱφασὶ τὸν Καίσαρα τῷ μηνύοντι ἀποχρίνασϑαι. κόπτοντα 

τὴν λαβὴν τοῦ ξίφους" “ἥδε μοι δώσει". πόλιν δὲ 

“Νεόχωμον ὃ Καῖσαρ ἐς Δατίου δίκαιον ἐπὶ τῶν Ἅ4λ- 

πεων ὠκίχει. ὧν ὅσοι κατ᾽ ἔτος ἦρχον. ἐγίγνοντο Ῥω- 

᾿ς τῇ (οἷν τὴν οἱ. Μεπᾶ., βοὰ οἵ, δᾶ 1 8 2238 ὑπὸ] ἐπὶ οἱ. 
,. ΜΏριηοβ. 4 (1876) ἡ. 846, βοα οἵ 8 110 16 ἰδιώτης] 

᾿ἰδιωτεύσας εἰ. Μοπα., οἵ δὰ 1 8 467. ϑαθδυάϊοτίτη. ἢ. 1. ὧν 
ὙΒΙ γενόμενος, οἵ. 84 1 8. 296 22 (ἀλλ᾽) ἦδε οἱ. Μεπά.. οο- 
Ῥιοϑιὰβ (: αὐ ἠΐο πε ἀαδιῖέ, 8ὲ τιο8 αδημιογξβ, ἴῦθτα ἀλλὰ ἀρυὰ 
ΕΙας, Οδ65. ς. 29, Ῥοτηρ. ὁ. ὅ8 

᾿ς Ἰ6βαα. οἵ ΗϊγβοΟμἕοΙὰ (ν. δὰ 8 66) 22 54αα. ἀΘ6 τὸ οὗ. 
᾿ Βθι ΟἽ ΤΟ Ύ, 2 ». δ6ὅ οὐ Β. βίφαῦβυ. ΠῚ, 1 Ῥ. 640 δάῃ. 2 
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μαίων πολῖται" τόδε γὰρ ἰσχύει τὸ Μάτιον. τῶν οὖν 
Νν»εοκώμων τινά, ἄρχοντά τὲ αὐτοῖς γενόμενον καὶ 

παρὰ τοῦτο Ῥωμαῖον εἶναι νομιξόμενον, ὁ Μάρκξλλος 
ἐφ’ ὕβρει τοῦ Καίσαρος ἔξηνε ῥάβδοις ἐφ᾽ ὁτῳδή, οὐ 
πασχόντων τοῦτο Ῥωμαίων καὶ τὸν νοῦν ὑπὸ ὀργῆς 

ἀνεχάλυπτε. τὰς πληγὰς εἶναι ξενίας σύμβολον. καὶ 

φέρευν αὐτὰς ἐκέλευε καὶ δεικνύναι τῷ Καίσαρι. οὕτω 

μὲν ὑβριστικῶς ὁ Μάρκελλος, εἰσηγεῖτο δὲ ἤδη καὶ δια- 
δόχους αὐτῷ πέμπειν ἐπὶ τὰ ἔϑνη, προαφαιρῶν τοῦ 

χρόνου" ἀλλὰ διεκώλυσεν ὃ Πομπήιος εὐπρεπείᾳ τὲ 

λόγου καὶ εὐνοίας ὑποκχρίσει, μὴ δεῖν ἄνδρα λαμπρὸν 
καὶ ἐς πολλὰ χρήσιμον τῇ πατρίδι γενόμενον ὑβρίξειν 

βραχεῖ διαστήματι χρόνου, καὶ δῆλον ἐποίησεν, ὅτι 
χρὴ μετὰ τὸν χρόνον παραλύειν τῆς ἀρχῆς αὐτίκα τὸν 

Καίσαρα. καὶ ἐπὶ τῷδε οἱ μάλιστα ἐχϑροὶ τοῦ Καίσα- 
ρος ἐς τοὐπιὸν ἠρέϑησαν ὕπατοι, Αἰμέίλιός τε Παῦλος 
καὶ Κλαύδιος Μάρκελλος, ἀνεψιὸς τοῦ προτέρου Μαρ- 

χέλλου, δήμαρχός τε Κουρίων. ἐχϑρὸς ὧν καὶ ὅδε τῷ 

Καίδαρι καρτερὸς καὶ ἐς τὸν δῆμον εὐχαριτώτατος καὶ 

εἰπεῖν ἱκανώτατος. τούτων ὁ Καῖσαρ Κλαύδιον μὲν 

οὐκ ἰόχυσεν ὑπαγαγέσϑαι χρήμασι, Παῦλον δὲ χιλίων 
καὶ πεντακοσίων ταλάντων ἐπρίατο μηδὲν αὑτῷ μήτε 
συμπράττειν μήτε ἐνοχλεῖν. Κουρίωνα δὲ χαὶ συμ» 
πράττειν. ἔτι πλειόνων, εἰδὼς ἐνοχλούμενον ὑπὸ χρεῶν 

πολλῶν. Παῦλος μὲν δὴ τὴν Παύλου λεγομένην βασι- 
λικὴν ἀπὸ τῶνδε τῶν χρημάτων ἀνέϑηκε Ρωμαίοις, 

2 Νεοκωμῖται ῬΙαῦ. (808. ο. 239, ϑύγαβ. ὅ, 1, Ὁ 18 (ἐπὶ 
βραχεῖ οἱ. Μοπά., οοπύτα Κτααῦ ". 14, 61. ᾧ.18 86 οὐ δά ὦ 8 86 
1 Κλαύδιος Βοανν,, καλίδιος 11ὈΥ], οοηϑέ. ῶῷ αὑτῷ οἱ. Μοπά., 
αὐτῷ ΟἹ 20 ἀνέἔϑηκε) ἀνέστησε οἱ. Μομᾷ., αυΐαι ῬαυϊαΒ ἱρ8 
ποι ἀραϊοανίῥ, οἵ Ὀτγυμηδππ 1" Ρ. 7, δὖ ΡΙαύ. ΟΆ68. 6. 39 ὈΔΒΠΠοδΥ 
ατοιῦ ὀνομαστὸν ἀνάϑημα Αϑιαηΐ Ρααυὶὶ ' 
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9 οἰχοδόμημα περικαλλές" ὁ δὲ Κουρίων. ἵνα μὴ ἄφνω 
μετατιϑέμενος γίγνοιτο κατάφωρος. εἰσηγεῖτο βαρυτά- 

τας ὁδῶν πολλῶν ἐπισκευάς τε καὶ κατασκευὰς καὶ 

αὑτὸν ἐπιστάτην αὐτῶν ἐπὶ πενταετὲς εἶναι, εἰδὼς 
5 μὲν οὐδὲν τούτων ἐσόμενον. ἐλπίξων δὲ τοὺς Πομ- 

πηίου φίλους ἀντιλέξειν καὶ αὐτὸς ἐς τὸν Πομπήιον 

ἕξειν τι τοῦτο πρόσχρουμα. καὶ γενομένων τῶνδε, ὡς 

΄προσεδόχησεν, ὃ μὲν εἶχε τὴν πρόφασιν τῆς διαφορᾶς, 

Κλαύδιος δ᾽ εἰσηγεῖτο πέμπειν Καίσαρι διαδόχους ἐπὶ 

τ τὰ ἔϑνη" καὶ γὰρ ἔληγεν ὃ χρόνος. καὶ Παῦλος ἐσιώπα. 

Κουρίων δὲ νομιξόμενος ἀμφοτέροις διαφέρεσθαι, 

 ἐπήνει τὴν τοῦ Κλαυδίου γνώμην, ὡς δὲ ἐνδέον αὐτῇ 

᾿οοείθει τὸ χαὶ Πομπήιον ὁμοίως Καίσαρι ἀπο- 

᾿ϑέσϑαι τὰ ἔϑνη καὶ τὸν στρατόν" ὧδε γὰρ ἔσεσϑαι τῇ 

τῳ πόλει χαϑαρὰν καὶ πανταχόϑεν ἀδεῆ τὴν πολιτείαν. 

ἐνισταμένων δὲ πολλῶν ὡς οὐχ ἴσον {διὼΣ τὸ μήπω 

τὸν χρόνον ἐξήκειν τῷ Πομπηίῳ. σαφέστερον ὃ Κου- 

ρίων ἤδη καὶ τραχύτερον δδλύβηον μὴ χρῆναι μηδὲ 

Καίσαρι πέμπειν διαδόχους, εἰ μὴ καὶ Πομπηίῳ δοῖεν" 

.30 ὄντων γὰρ αὐτῶν ἐς ἀλλήλους ὑπόπτων οὔπω τῇ 

᾿ πόλει τὴν εἰρήνην ἔσεσϑαι βεβαίαν, εἰ μὴ πάντες ἰδιω- 

| ̓ τεύσειαν. ἔλεγε δὲ ταῦτ᾽ εἰδὼς οὐ μεϑήσοντα τὴν 

᾿ ἀρχὴν τὸν Πομπήιον καὶ τὸν δῆμον ὁρῶν ἤδη τι 

᾿ ἥω τ 1 περικαλλὲς, αἸΐοετα 1 ΒΌΡΓΆΞΟΥ., Β 4 αὑτὸν] αὐτὸν ΟἹ 
Ι᾿ ὅ αὑτὸν δηΐθο οὐδὲν δα. ἱ τούτων οὐδὲν οὕτῃ Υ βοῖ. Μοπᾶ. 
ΠῸΜ 10 {διὰν δαά. Μεπά., τῷ μήπω οοπίθοοταῦ ὅ'ομντ. 
“ἢ ἀπεγύμνου {τὴν γνώμην» οἱ. “Μοπᾶ. . 00 ποη ΟΡαΒ δϑῦ, οἵ. 
Θ. Κ΄. ἴθ6γ. ὁ. 81 οχέγ. διέδωκεν, ὅτι 20 οὔπω] Μεπά. οοηἴοτύ 

"- -- δγοδοί. 1, 82: ἐκεῖνο δὲ---οὔχω σὲ ἐγὼ λέγω, πρὶν--πύϑωμαι. 
ἣν Θρθ: αδβατί 50} ΠΏΡΘΥΙΟ αὐτοσαΐο ποπᾶπτη ρϑοθῖι τοὶ- 

Π1οδ6 ἔοτα ἑαΐαθη [21 πάντες] αηιῦο νου Ο, δὲ οἵ. 0868. Ὁ. 
Ὁ, 1,9, 8, 485. Ὁ. 40, 62, 8, ϑιαρύ. θῖν. [π]. 29 28 τὸν δηΐθ 

Ὄμσπ. οἵω. ' τι ουὈ. Υ 
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προσχοπτόμενον αὐτῷ διὰ τὰς τοῦ δεκασμοῦ δίέκας. 
εὐπρεποῦς δὲ τῆς γνώμης οὔσης ὁ δῆμος ἐπήνει τὸν 
Κουρίωνα ὡς μόνον ἀξίως τῆς πόλεως τὴν πρὸς ἀμ- 

φοτέρους αἰρόμενον ἔχϑραν καί ποτὲ καὶ παρέπεμψαν 

αὐτὸν ἀνϑοβολοῦντες ὥσπερ ἀϑλητὴν μεγάλου καὶ : 
δυσχεροῦς ἀγῶνος" οὐδὲν γὰρ ἐδόκει τότε εἶναι φοβε- 
ρώτερον τῆς Πομπηίου διαφορᾶς. ὁ δὲ Πομπήιος 3 
νοσηλευόμενος περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐπέστελλε τῇ βουλῇ 

σὺν τέχνῃ. τά τε ἔργα τοῦ Καίσαρος ἐπαινῶν καὶ τὰ 

ἴδια ἐξ ἀρχῆς καταλέγων ὅτι τὲ τῆς τρίτης ὑπατείας τ 
καὶ ἐθνῶν τῶν ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ στρατοῦ δοθέντος οὐ 

μετιών. ἀλλ᾽ ἐς ϑεραπείαν τῆς πόλεως ἐπικληϑεὶς ἀξιω- 

ϑείη. ἃ δὲ ἄκων ἔφη λαβεῖν, “ ἑκὼν ἀποϑήσομαι τοῖς 
ἀπολαβεῖν ϑέλουσιν. οὐκ ἀναμένων τοὺς χρόνους τοὺς 

ὡρισμένους. ἡ μὲν δὴ τέχνη τῶν γεγραμμένων εἶχεν τ' 
εὐπρέπειάν τε τῷ Πομπηίῳ καὶ ἐρέϑισμα κατὰ τοῦ 

Καίσαρος. οὐκ ἀποδιδόντος τὴν ἀρχὴν οὐδ᾽ ἐν τῷ 
νενομισμένῳ χρόνω" ἀφικόμενος δ᾽ ἄλλα τὲ τούτοις 

ὅμοια ἔλεγε καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τότε ὑπισχνεῖτο ἀπο- 
ϑήσεσθαι. ὡς δὲ δὴ φίλος καὶ κηδεστὴς γενόμενος ϑ5ι 

Καίσαρι. κἀκεῖνον ἔλεγε μάλα χαίροντα ἀποϑήσεσϑαι" 
χρόνιόν τε γὰρ αὐτῷ τὴν στρατείαν καὶ ἐπίπονον κατὰ 

ἐθνῶν μαχιμωτάτων γεγονέναι χαὶ πολλὰ τῇ πατρίδι 
προσλαβόντα ἐπὶ τιμὰς καὶ ϑυσίας ἥξειν καὶ ἀναπαύ- 

ὅεις. ἔλεγε δὲ ταῦϑ'᾽ ὡς Καίσαρι μὲν αὐτίκα δοϑηδο- 3 

8 ἀθβίάθιο περὶ τὴν Καμπανίαν, οἵ. ῬΙαῦ. Ῥομιρ. ο. δϊ, Οἷα. 
Τυβο. 1 8 86. 61]. 2, 48,2 18 χαὶ δηίθ ἄκων 86. Υ 
ἔλαβον οἱ. Οο0. Ρ». 282, ᾿πυΐ. 14 ἐθέλουσιν οατα Ὗ 50γ. Μ6πα. 
16 τε οχῃ. Υ 11 ζὡς» οὐκ οἱ. Μοπᾶ., 564 οὗ 6. σ΄. 8. 112 οχίσ. 
18 τε οση. Υ 32 στρατείαν] στρατηγίαν οἷ. Μοηᾷ. 234 ζἑκόντα) 
ἐπὶ οἱ. Μοπᾶ. 2 ἔλεγε μὲν ταῦϑ'᾽ δ ̓ Ὸ 

17 5α. οἵ δὰ 8 θὅ 
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μένων διαδόχων, αὐτὸς δ᾽ ἐσόμενος ἐν ὑποσχέσει μόνῃ. 

Κουρίων δὲ αὐτοῦ τὸ σόφισμα διελέγχων οὐχ ὑπ- 

᾿Ἰσχνεῖσϑαι δεῖν ἔφη μᾶλλον ἢ αὐτίκα ἀποϑέσϑαν οὐδ᾽ 

ἐξοπλίζειν Καίσαρα τῆς στρατιᾶς, πρὶν καὶ αὐτὸν ἰδιω- 

5 τεῦσαι᾽ οὔτε γὰρ ἐς τὴν ἰδίαν ἔχϑραν ἐχείνῳ λυσι- 

τελεῖν οὔτε Ρωμαίοις, ὑφ᾽ ἑνὶ τηλικαύτην ἀρχὴν γενέ- 

σϑαι μᾶλλον ἢ τὸν ἕτερον αὐτῶν ἔχειν ἐπὶ τὸν ἕτερον, 
εἴ τι τὴν πόλιν καταβιάξοιτο. οὐδέν τε ἐπικρύπτων 

ἔτι ἀφειδῶς ἐς τὸν Πομπήιον ἐβλασφήμενι ὡς τυραν- 

ὁ νέδος ἐφιέμενον καί, εἰ μὴ νῦν σὺν φόβῳ τῷ Καίσα- 

Ὅος ἀποϑοῖτο τὴν ἀρχήν, οὔποτε μεϑήσοντα. ἠξίου 

'. ἂν ἀπειϑῶσιν. ἄμφω ψηφίξεσϑαι πολεμίους καὶ 

στρατὸν ἀγείρειν ἐπ᾿’ αὐτούς" ᾧ δὴ καὶ μάλιστα ἔλαϑεν 

ἡ) ὑπὸ Καίσαρος ἐωνημένος. Πομπήιος δ᾽ αὐτῷ χαλεψά- 

ὁ μενός τὲ χαὶ ἀπειλήσας εὐθὺς ἐς τὰ προάστεια ἀγα- 

ναχτῶν ὑπεξήει. χαὶ ἡ βουλὴ ὑπόπτως μὲν εἶχεν ἤδη 
πρὸς ἀμφοτέρους, δημοτικώτερον δ᾽ ὅμως ἡγοῦντο 

᾿ Πομπήιον καὶ τῷ Καίσαρι ἐδυσχέραινον τῆς παρὰ 

τὴν ὑπατείαν ὑπεροψίας σφῶν" οἱ δὲ καὶ τῷ ὄντι 

ἡούχ ἀσφαλὲς ἡγοῦντο διαλύειν τὴν ὑπὸ τᾷ Πομπηίῳ 

δύναμιν. μέχρι πρότερον ἐχεῖνον ἀποϑέσϑαι., ἔξω τε 

᾿τφῆς πόλεως ὄντα καὶ μεγαλοπραγμονέστερον. τὸ δ᾽ 

αὐτὸ χαὶ ὁ Κουρίων ἀνέστρεφεν, ὡς δέον ὑπάρχειν 

᾿ αὐ οἷς ἐπὶ τὸν Πομπήιον Καίσαρα, ἢ ὁμοῦ πάντας 
“-ἅ.. 

ἭΝ 

᾿ς 1μόνον, υἱὐ νἱἀδοίυσ, 1 8 εἴ τι] εἴ τις οἱ. Μοπᾷᾶ., οἵ. δαπάθσα 
δαμτΡ. Γ᾿ οἱ ᾿ῬΆΙΟΙ. 188 (1886) Ρ. 3971 δάπ. 4 οοπέτα Κταξῥ ρ. 2, 
ἂϊ τι ῥχὸ τις ροβίδυτη ἀἰοϊδ; βΒθᾶ τὶ ϑβὺ δοοῦβ. ρυβθοῦβ, Β8}- 

τη Βα θϑυ 10 6χ γΘγ]8, αἀα86 δηὐθοραπηῦὺ 10 τῷ] τοῦ οἱ. 
πα, 11 οὔποτε μεϑήσοντα οἵη. Υ 18 καὶ οτα. 1 

1 προάστεια] ἴΐα, οοαΐοθ5 οοπϑβέ., οὗ. δὰ 8. 28 19 ὑποψίας ἱ 
26 πάντας Μίοεμα., οὗ οἰΐατα 94. ἔ. οἱ]. ῬΆ1Ο]. 188 (1886) 

Ῥ. ὅ91 Ξα., πάντα 110τὶ, ᾳυοα ἔγαβέτα ἰθποραὺ Κταϊ ρ. 2, οϑύθυιχη 
ἢ δὰ Ῥ. 1601, 21 
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161 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Β. [(68. ἄπαϑ ἴοφ. τοσαϊτξ 

καταλύειν. οὐ πείϑων δὲ διέλυε τὴν βουλὴν ἐπὶ ἀτε- 

λέφι πᾶσι" δύναται δὲ τοῦϑ᾽ ὁ δήμαρχος᾽ ὅτε δὴ καὶ 
μάλιστα τῷ Πομπηίῳ μετεμέλησε. τὴν δημαρχίαν, ἐς 
ἀσϑενέστατον ὑπὸ Σύλλα καϑῃρημένην, ἀναγαγόντι 

αὖϑις ἐπὶ τὸ ἀρχαῖον. διαλυόμενοι δὲ ὅμως τοσόνδε 
μόνον ἐψηφίσαντο, Καίσαρα καὶ Πομπήιον τέλος ἕν 

στρατιωτῶν ἐς Συρίαν ἑχάτερον πέμψαι, φυλακῆς οὔ- 

νεχαὰ διὰ τὴν Κράσσου συμφοράν. καὶ τεχνάζων ὃ 
Πομπήιος ἀπήτει τὸ τέλος, ὃ ἔναγχος ἐπὶ συμφορᾷ 
στρατηγῶν δύο Καίσαρος, Τιτυρίου τε καὶ Κόττα, 

Καίσαρι χεχρήκει. ὃ δ᾽ αὐτό, τιμήσας ἕκαστον ἄνδρα 
δραχμαῖς πεντήκοντα καὶ διακοσίαις, ἀπέπεμπεν ἐφ 
Ῥώμην καὶ συνέπεμπεν ἄλλο παρ᾽ ἑἕαυτοῦ. οὐδενὸς 

δὲ δεινοῦ περὶ Συρίαν φανέντος τάδε μὲν ἐχείμαξεν 

ἡ ἐν Καπύῃ᾽ οἱ δ᾽ ἐπ᾽’ αὐτὰ πεμφϑέντες ὑπὸ τοῦ Πομ- 

πηίου πρὸς Καίσαρα ἄλλα τε πολλὰ δυσχερῆ κατὰ τοῦ 
Καίσαρος διεϑρόουν καὶ ἰσχυρίξοντο τῷ Πομπηίῳ τὴν 
στρατιὰν Καίσαρος, τετρυμένην τὸ πόνῳ καὶ χρόνῳ 
καὶ τὰ οἴκοι ποϑοῦσαν, μεταϑήσεσϑαι πρὸς αὐτόν, ὅτε 

τὰ "άλπεια διέλϑοιεν. καὶ οἱ μὲν οὕτως ἔλεγον, εἴϑ᾽ 

ὑπὸ ἀγνοίας εἴτε διερϑαρμένοι, Καίσαρι δ᾽ ἔρρωτο 
πᾶς ἀνὴρ εἰς προϑυμίὰν καὶ πόνους ὑπό τε ἔϑους τῶν 

στρατειῶν καὶ ὑπὸ κερδῶν, ὅσα πόλεμος τοῖς νικῶσιν 

1 καταλύειν {τοὺς στρατούς» οἱ. Μοηά., τὖ 0855. Ὁ. 40, 62,9: 
τὰ στρατόπεδα διαλῦσαι; 508 οὗ ΤΉθο. ὅ, 28, 2; 8, ὅ8ι 7 
2 πᾶσι] πράγμασι οἱ. ΒΙΟΚ, ὅθχ. Ῥοτηροίτβ Μαρητβ, ἀ158. μαρσα 
Βαεὺ. 1819, Ὁ. 18, Ῥούρϑθσᾶη)η τοῦϑ' ΒΚ.΄., ταῦϑ'᾽ 110τὶ, αὐοὰ Κααΐ 
Ῥ. ὅ τοὐϊποραῦ, Υἱχ 116 ὅ ὅμως] οὕτω (ρούίι8 οὕτως) Οἱ 
Μομπά. θ ἕν ΒΚ., ἔχοντα Ὁ, ἔχοντας 1, ἀΘΙΘΥῚ ᾿α881]0 Μυβρτ. 
16 δυσχερῆ] οὐκ ἐπιεικεῖς οὐδὲ χρηστοὺς --- λόγους Ρ] αὖ. Οδ68 
οἱ 29 18 τετρυμένην Ο. ϑύορῃ., τετρυμμένην ΟἹ 992 τ 
οἰθοὶν Μεπά. 28 ὅσα {τὲ οἱ. Μοπᾶ., οὗ δὰ 1 8ὶ 811 
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ἐργάξεται καὶ ὅσα παρὰ Καίσαρος ἄλλα ἐλάμβανον" 
ἐδίδου γὰρ ἀφειδῶς, ϑεραπεύων εἰς ἃ ἐβούλευεν᾽ οἵ 

δὲ χαὶ αὐτοὶ συνιέντες αὐτῶν ὅμως ὑπέμενον. ὃ δὲ 118 

Πομπήιος τοῖς ἠγγελμένοις πίσυνος οὔτε στρατιὰν 
Ὁ οὔτε παρασκευὴν ὡς ἐς τοσοῦτον ἔργον ἤγειρεν. ἡ 

βουλὴ δὲ γνώμην ἕκαστον ἤτει" καὶ ὁ Κλαύδιος πανούρ- 

γῶς διήρει καὶ ἐπυνθάνετο αὐτῶν παρὰ μέρος, εἰ δοκεῖ 

᾿ Καίσαρι πέμπειν διαδόχους καὶ εἰ Πομπήιον τὴν ἀρ- 

χὴν ἀφαιρεῖσϑαι. οἱ δὲ τοῦτο μὲν ἀνένευον οἵ πλεί- 
οους. Καίσαρι δ᾽ ἐπεψήφιξον τοὺς διαδόχους. ἐπανερο- 119 

μένου δὲ τοῦ Κουρίωνος. εἰ ἀμφοτέρους δοχεῖ τὰ ἐν 

χερσὶν ἀποθϑέσϑαι, δύο μὲν καὶ εἴκοσιν ἀνδράσιν 
ἀπήρεσκχε, τριακόσιοι δὲ χαὶ ἑβδομήκοντα ἐς τὸ συμ- 

φέρον ἀπὸ τῆς ἔριδος ἐπὶ τὴν τοῦ Κουρίωνος γνώμην 

; ἀπέχλινον, ὅτε δὴ καὶ ὁ Κλαύδιος τὴν βουλὴν διέλυσε 

ἱ βοῶν: “νικᾶτε δεσπότην ἔχειν Καίσαρα. λόγου δ᾽ 130 
ἄφνω ψευδοῦς ἐμπεσόντος. ὅτι τὰς Ἄλπεις ὃ Καῖσαρ 

ὑπερελϑὼν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐλαύνοι, ϑόρυβός τε πολὺς 

ἦν καὶ φόβος ἁπάντων, καὶ ὁ Κλαύδιος εἰσηγεῖτο τὴν 
έν Καπύῃ στρατιὰν ἀπαντᾶν ὡς πολεμίῳ Καίσαρι. 

. ἐνισταμένου δὲ ὡς ἐπὶ ψευδέσι τοῦ Κουρίωνος εἶπεν" 131 

“εἰ χκωλύομαι ψήφῳ κοινῇ τὰ συμφέροντα διοικεῖν, 

β χατ᾽ ἐμαυτὸν ὡς ὕπατος διοικήσω". καὶ τάδε εἰπὼν 

᾿ 

ἐξέδραμε τῆς βουλῆς ἐς τὰ προάστεια μετὰ τοῦ συν- 

δάρχου ξίφος τε ὀρέγων τῷ Πομπηίῳ “κελεύω σοι, ἔφη, 

᾿  χἀγὼ καὶ ὅδε χωρεῖν ἐπὶ Καίσαρα ὑπὲρ τῆς χκοράδον. 

ΠΡ ὁ ὃς οπι. ἱ 1 δοκοῖ. οἱ ἴῃ ταβατα, Β 9 τοὐτωὶ 
εκ ἐπεψηφίξοντο οἷ. ΟΟὉ. ν». 216, δὖ οἵ, βδιημ. 4, ἃ οχέγ., δπ ΠΏ. 
᾿ Ὁ 8, ΤΌ. ὁ. ὅ8 οχίτ. 18 5α. ὡς κουνῇ συμφέρον (μα ] ἴα ἐς τὸ 
Ρ συμφέρον) οἱ. Μεπᾶ., ἐς τὸ σύμφρον ΚΘΙ] 14 τοῦ οτη. 
Ὁ, αὖ ν!άἀοίυν 18 ἐλαύνει ἱ 2ὅ σοι] σὲ 

10 τοὺς διαδόχους] οἵ. δὰ 8 129 
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166 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Β. [ἰο αα Οαο8. βιρὶς 

καὶ στρατιὰν ἐς τοῦτό σοι δίδομεν, ἥ τε νῦν ἀμφὶ 
Καπύην ἢ τὴν ἄλλην ᾿Ιταλίαν ἐστὶ καὶ ὅσην αὐτὸς 
ἐθέλοις ἄλλην καταλέγειν. ὃ δ᾽ ὑπήκουε μὲν ὡς 

κελευόμενος πρὸς ὑπάτων, ἐπετίϑει δ᾽ ὅμως" “εἰ μή 
τι κρεῖσσον", ἀπατῶν ἢ τεχνάξων καὶ τότε ἐς εὐπρέ- 

πειαν. Κουρίωνι δ᾽ οὐκ ἦν μὲν ὑπὲρ τὴν πόλιν ἐξ- 
ουσία τις (οὐδὲ γὰρ προϊέναι τῶν τειχῶν τοῖς δημάρ- 

χοις ἐφίεται), ὠλοφύρετο δ᾽ ἐν τῷ δήμῳ τὰ γιγνόμενα 
καὶ τοὺς ὑπάτους ἠξίου κηρύσσειν μηδένα πῶ κατα- 

λέγοντι πείϑεσϑαι Πομπηίῳ. οὐδὲν δὲ ἀνύων, ἐπεί οἱ τὸ 
καὶ ὃ τῆς δημαρχίας χρόνος ἔληγε, δείσας ὑπὲρ ἑαυτοῦ 

χαὶ ἀπογνοὺς ἔτι δύνασϑαι βοηϑεῖν τῷ Καίσαρι, κατὰ 

σπουδὴν ἐχώρει πρὸς αὐτόν. 
ὃ δ᾽ ἄρτι τὸν ὠκεανὸν ἐκ Βρεττανῶν διεπεπλεύκχει ὃ 

καὶ ἀπὸ Κελτῶν τῶν ἀμφὶ τὸν ἹΡῆνον τὰ ὄρη τὰ 34Ἵλ- τὖ 
πεια διελθὼν σὺν πεντακισχιλίοις πεζοῖς καὶ ἱππεῦσι 

τριακοσίοις κατέβαινεν ᾿ἐπὶ Ῥαβέννης. ἣ συναφής τὲ 

ἦν τῇ Ἰταλίᾳ καὶ τῆς Καίσαρος ἀρχῆς τελευταία. φιλο- 

φρονησάμενος δὲ τὸν Κουρίωνα καὶ χάριν ὑπὲρ τῶν 

γεγονότων ὁμολογήσας ἐσχόπει περὶ τῶν παρόντων. 30 

Κουρίωνι μὲν δὴ συγκαλεῖν ἐδόκει τὸν στρατὸν ἅπαντα 
ἤδη καὶ ἄγειν ἐπὶ Ρώμης, Καίσαρι δ᾽ ἔτι πειρᾶσϑαι 

διαλύσεων. τοὺς οὖν φίλους ἐκέλευεν ὑπὲρ αὑτοῦ συμ- 

βῆναι, τὰ μὲν ἄλλα αὐτὸν ἔϑνη καὶ στρατόπεδα ἀπο- 

8 ἐθέλειν Ὗ, ἐθέλεις, οἷς Βαρταϑον. ἃ τη. 1, Ὁ 18 ἀνε- 
χώρει ἱ 11 δαβένης ΥὟ, οἵ. δὰ 1 8 410 28 ἐκέλευσεν ἱ 
αὐτοῦ ΟἹ, οοὐγ. Μαπα. 

θ58ᾳ. οἵ. Μοιπτηβθῃ, ΒΚ. ϑὐαδύδυ. ὃ Ῥ. 69 5α. ἴ τῶν τειχῶν] 
οἵ, πὰ. Μογοσ, Ηθυτηθβ 80 (1895) Ρ. 14 24. 5αα. αὐαἰὰ νἱτὶ ἀοοῦϊ 
ἂθ'΄ ὑθίωροσθ οὺ ογάϊπθ τϑυιτη βθηίδηῦ, ν. ἃρυ Κοτγῃθιηδπη (Υ. 
δᾶ 8 64) ». ὅτΤ4 δᾶπ. 18 οὖ ρ. 6011, δ] 

] 
ἥ 
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ϑήσεσθαι, μόνα δ᾽ ἕξειν δύο τέλη καὶ τὴν ᾿Ιλλυρίδα 

μετὰ τῆς ἐντὸς ᾿ἄλπεων Γαλατίας. ἕως ὕπατος ἀποδει- 

χϑείη. καὶ Πομπηίῳ μὲν ἀρκεῖν ἐδόκει, κατακωλυόν- 131 

τῶν δὲ τῶν ὑπάτων ὃ Καῖσαρ ἐπέστελλε τῇ βουλῇ, 

5 καὶ τὴν ἐπιστολὴν ὁ Κουρίων. τρισὶν ἡμέραις τρια- 

χοσίους ἐπὶ δισχιλίοις σταδίους διαδραμών, ἐπέδωκε 

τοῖς νέοις ὑπάτοις ἐσιοῦσιν ἐς τὸ βουλευτήριον τῇ Καοῦαι 

νουμηνίᾳ τοῦ ἔτους. περιεῖχε δ᾽ ἡ γραφὴ κατάλογόν 128 

τε σεμνὸν ὧν ἐξ ἀρχῆς ὁ Καῖσαρ ἐπεπράχει, καὶ πρό- 
ποχλησιν, ὅτι ϑέλοι Πομπηίῳ συναποϑέσϑαι, ἄρχοντος 

δ᾽ ἔτι ἐχείνου οὔτε ἀποϑήσεσϑαι καὶ τιμωρὸς αὐτίκα 

τῇ τε πατρίδι καὶ ἑαυτῷ κατὰ τάχος ἀφίξεσϑαι. ἐφ᾽ 129 

ᾧ δὴ σφόδρα πάντες ἀνέκραγον, ὡς ἐπὶ πολέμου καταγ- 

᾿ γελίᾳ, διάδοχον εἷναι Δεύκιον Ζομίτιον. καὶ ὃ Ζομί- 

δτιος εὐθὺς ἐξγει μετὰ τετρακισχιλίων ἐκ καταλόγου. 
9 ̓Δἀντωνίου δὲ καὶ Κασσίου δημαρχούντοιν μετὰ Κου- 180 

“ρίωνα καὶ τὴν Κουρίωνος γνώμην ἐπαινούντοιν, ἣ 

βουλὴ φιλονικότερον ἔτι τὴν Ποιπηίου στρατιὰν φύ- 

“ 2 μετὰ τὴν ἐ. ἄ. γαλατίαν Β 4 ἐπέστειλε ταδ]αὶϊῦ Μοπά., 
οΥ ρῥγϑθῖ οὐ δᾶ 1 8209 θ δισχιλίοις οἷ. ϑοινῃ., ἀπθιθαμίου ἑδιηθῃ, 
ΟΡχορανοσαηῦ Μπά. Ὁ. Βαβίποσυ, 6. Ὀ6|1ο οἷν. Οδθβασίδπο, ἀ155. 
δ υυροὶ 1888, Ρ. 239 δάῃ. 81, Ο. Ἐς. Βομιηϊα , Τὸν Βυϊθύ 56] ἃ. Μ. 
 ΤΌΠ]Π1ὰ5 ΟἸοοτο Ρ. 98 βαα., πἴο αὐἱάθιηι τϑϑαΐαπβ, ααδθ ἴρ88 αἀϊχοναῦ 

᾿ ἘΒοίη. ΜΒ. 47 (1892) Ρ. 348, χιλίοις Υ, τρισχιλίοις οοὐδοτὶ, ααοᾶ 
᾿ἀοΐεπαουπηὺ Η. ΝΊββθη, 5 0615 Ηϊβύ. Ζεοιίβοην. Ν. Ἐ'. 10 (1881) 
᾿ 16 δάη. 3, Βποίθ, 16 Οουτθβρ. Οἱόθτοβ 1. ἃ. 7. 44 αἱ. 48, ἀ 155. 

Ο ΜΑΥΡυτρ 1888, Ρ. 122, 811] διαδραμὼν Υ, δραμὼν οθἔθτϊ 
Ιϑτῇ τε ϑοῖν., τὲ τῇ ΟἹ 18 54. ρΡοβὺ καταγγελίᾳ Ἰδοιηδπηι 
βἰαύαϊν Μοηά., Ῥσοθθ ὉΠ 16 54. “πηρράϊξῳ οταὐίοπΐβ. οοπ- 
 ουτηδύϊο᾽ ([6πα.) 18 φειλονεικότερον (5810) Β τὴν {μὲν 
Οἱ. Μοπά., οὗ, δὰ 1 8 202 
. ΕΝΝΕΝ 

᾿ 1.534. οἵ, Τυοιηδβζθυβκὶ, Νϑαθ Ηρ 4610. 78 ῃγ. 4 (1894) Ρ. 161 
(Δαη. δ) 14 διάδοχον] ἴῃ 5018. (18111ὁ ὑγϑηβα! ρίπια, οἰβαὶρίπϑιι 
ωρ Μ. Οοπβιαἴυβ Νοπίαπαβ 16 ἐκ καταλόγου] οἵ. 7. Βομτηϊα ὑ, 
ἿΣ ΘΥΤΩΘΒ 14 (1879) Ρ. 828, Ποιηδβζθυβκὶ 1. 6. Ρ. 168 άπ. 4 
(δον οό 

ΗΝ 



49α. Ο. 

181 

182 

1338 

184 

168 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. [ἐνυϊξύνον, θοϊὶ 

λακα σφῶν ἡγοῦντο εἶναι, τὴν δὲ Καίσαρος πολεμίαν. 

χαὶ οἱ ὕπατοι, Μάρχελλός τὲ καὶ Δέντλος. ἐχέλευον 
τοῖς ἀμφὶ τὸν ᾿ἀντώνιον ἐκστῆναι τοῦ συνεδρίου, μή 

τι καὶ δημαρχοῦντες ὅμως πάϑοιεν ἀτοπώτερον. ἔνϑα 

δὴ μέγα βοήσας ὁ ᾿ἀντώνιος ἀνά τε ἔδραμε τῆς ἔδρας 5 
σὺν ὀργῇ καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς ἐπεϑείαξεν αὐτοῖς. ὡς 

ἱερὰ καὶ ἄσυλος οὖσα ὑβρίξοιτο, καὶ περὶ σφῶν, ὅτι 
γνώμην ἐσφέροντες. ἣν δοκοῦσι συνοίσειν, ἐξελαύνοιντο 
σὺν ὕβρει, μήτε τινὰ σφαγὴν μήτε μύσος ἐργασάμενοι. 

ταῦτα δ᾽ εἰπὼν ἐξέτρεχεν ὥσπερ ἔνϑους, πολέμους καὶ τὸ 

σφαγὰς καὶ προγραφὰς καὶ φυγὰς καὶ δημεύσεις καὶ 

ὅσα ἄλλα αὐτοῖς ἔμελλεν ἔσεσϑαι, ᾿'προϑεσπίζων ἀράς 
τὲ βαρείας τοῖς τούτων αἰτίοις ἐπαρώμενος. συνεξ- 

ἔϑεον δ᾽ αὐτῷ Κουρίων τε καὶ Κάσσιος" καὶ γάρ τις 

ἤδη στρατὸς ἑωρᾶτο ἐκ Πομπηίου περιιστάμενος τὸ τὉ 

βουλευτήριον. οἵδε μὲν δὴ τάχει πολλῷ πρὸς Καίσαρα, Ὁ 
νυχτὸς αὐτίχα. λαϑόντες ἐχώρουν ἐπὶ ὀχήματος μι- 
σϑωτοῦ, ϑεραπόντων ἐσϑῆτας ἐνδύντες. χαὶ αὐτοὺς 
ἔτι ὧδε ἔχοντας ὁ Καῖσαρ ἐπεδείκνυ τῷ στρατῷ καὶ 

ἠρέϑιξε λέγων. ὅτι καὶ σφᾶς τοσάδε ἐργασαμένους 30 

ἡγοῦνται πολεμίους καὶ τοιούσδε ἄνδρας ὑπὲρ αὐτῶν 
τι φϑεγξαμένους οὕτως ἐξελαύνουσιν αἰσχρῶς. 

ὁ μὲν δὴ πόλεμος ἑκατέρωθεν ἀνέῳφχτο χαὶ κεκή- 8: 
ρυχτο ἤδη σαφῶς, ἡ δὲ βουλὴ νομίζουσα Καίσαρι τὸν 

στρατὸν ἀπὸ Κελτῶν σὺν χρόνῳ παρέσεσϑαι καὶ οὔ- 30 
ποτὲ αὐτὸν ὁρμήσειν ἐπὶ τηλικοῦτον ἔργον σὺν ὀλίέ- 
γοις προσέτασσε Πομπηίῳ τρισκαίδεχα μυριάδας ᾽Πτα- 

ἴ ἱερά τε καὶ 10 δ᾽ ἀθ]6γὶ τπδ]αἱὺ Μοπά., βοα οἵ. δὰ 
Ι 887 28 ἀνέῳχτό {τὲ οἱ. Μεμᾶ. 2718ᾳ. ϑετταλῶν 10 

19 ἐπεδείκνυ]Ἵ 5660. Ο488. 1). 41, 4, 1 Αὐϊτηϊηϊ, πο Βδνθθμδθ. 



ας. αα Ἐνϑίοονοηι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. 169 
49α.Ο. 

λῶν ἀγείρειν, καὶ μάλιστα αὐτῶν τοὺς ἐστρατευμένους 

ὡς ἐμπειροπολέμους., ξενολογεῖν δὲ καὶ ἐκ τῶν περι- 
οἰκων ἐθνῶν ὅσα ἄλκιμα. χρήματα δ᾽ ἐς τὸν πόλεμον 18 

αὐτῷ τά τε κοινὰ πάντα αὐτίχα ἐψηφίξοντο καὶ τὰ 

, ἰδιωτικὰ σφῶν ἐπὶ τοῖς χοινοῖς, εἰ δεήσειεν, εἶναι 
στρατιωτικά᾽ ἔς τε τὰς πόλεις ἐφ᾽ ἕτερα περιέπεμπον 

σύν τε ὀργῇ καὶ φιλονικίᾳ, σπουδῆς οὐδὲν ἀπολεί- 

ποντὲς ὀξυτάτης. ὃ δὲ Καῖσαρ ἐπὶ μὲν τὸν ἑαυτοῦ 186 
στρατὸν περιεπεπόμφει. χαίρων δ᾽ ἀεὶ ταχυεργίας τὲ 

) ἐχπλήξει καὶ φόβῳ τόλμης μᾶλλον ἢ παρασκευῆς δυνά- 

μει. μετὰ τῶν πεντακισχιλίων ἔγνω προεπιχειρεῖν το- 

) σῷδε πολέμῳ καὶ φϑάσαι τὰ εὔκαιρα τῆς ᾿Ιταλίας. τοὺς 181 

οὖν λοχαγοὺς αὐτῶν σὺν ὀλίγοις τοῖς μάλιστα εὐτολ- 

μοτάτοις, εἰρηνικῶς ἐσταλμένοις. προύπεμπεν ἐσελθεῖν 

, ἐς ᾿ἀρίμινον χαὶ τὴν πόλιν ἄφνω καταλαβεῖν. ἣ δ᾽ 

ἐστὶν ᾿Ιταλίας πρώτη μετὰ τὴν Γαλατίαν. αὐτὸς δὲ 188 

περὶ ἑσπέραν, ὡς δὴ τὸ σῶμα ἐνοχλούμενος. ὑπεχώ- 

θῆσε τοῦ συμποσίου, τοὺς φίλους ἀπολιπὼν ἔτι ἑστιᾶ- 

σϑαι. καὶ ξεύγους ἐπιβὰς ἤλαυνεν ἐς τὸ ᾿Αρίμινον, 

» ἑπομένων οἱ τῶν ἱππέων ἐκ διαστήματος. δρόμῳ δ᾽ 189 

ἐλθὼν ἐπὶ τὸν Ῥουβίχωνα ποταμόν. ὃς ὀρέξοι τὴν 

λίαν, ἔστη τοῦ δρόμου καὶ ἐς τὸ ῥεῦμα ἀφορῶν 

ὅ σφῶν οὕτὰ Οὐ ἀοϊοπάστη οἱ. Μομα., ἢ181 σϑυ θύσῃ ἱαρϑπὰϊ 
Ἰξεγοῦ, ββὰ οἵ. 18 19. πθοὸ νγϑυῖῦο ορῦϑβ 6 ἐφ᾽ ἕτερα 80. χρήματα 
τ ΟΓΟΝ περι ΒΌΡΓΙΔΒΟΥ. ἃ τὴ. 100 10 καταπλήξει 1 Ϊ 

μὲν 14. ἐσταλμένους οἷ. Μοπά. 1ὅ ἀρίμηνον ΟἹ, 
ἼἜετο, οἱ δὰ 1 8 808 18 ἥδ᾽ ΟἹ, αὖ 58606 οὐΐατη ὅδ᾽, τόδ᾽ 

38 βαα. μ85 οορτθεϊουθ5. Αβ᾽η1 ρῬούϊιβ ῬΟΙ]ΟΠ1Β [Ὸ1586 ἀαϑηη 
658 718 αἸοιὺ Κογηθιηδημ (γ. δὰ ἃ 64) Ρ. 621, οὗ 8 288 



1το ὑΜΦΥΛΊΙΩΝ Β. [(δα68. Αγϊηνγγννην οαρὶε 

49α.6. : 

μένων κακῶν, εἰ τόνδε τὸν ποταμὸν σὺν ὅπλοις περά- 
140 δειξε. καὶ πρὸς τοὺς παρόντας εἶπεν ἀνενεγκών" “ἡ 

μὲν ἐπίσχεσις., ὦ φίλοι, τῆσδε τῆς διαβάσεως ἐμοὶ κακῶν 
ἄρξει, ἡ δὲ διάβασις πᾶσιν ἀνθρώποις". καὶ εἰπὼν 

οἷά τις ἔνϑους ἐπέρα σὺν ὁρμῇ, τὸ κοινὸν τόδε! 
141 ἐπειπών “ὃ κύβος ἀνερρίφϑω". δρόμῳ δ᾽ ἐντεῦϑεν 

ἐπιὼν ᾿Αρίμινόν τε αἱρεῖ περὶ ἕω καὶ ἐς τὸ πρόσϑεν 

ἐχώρει. φρούρια τοῖς ἐπικαίροις ἐφιστὰς καὶ τὰ ἕν 

ποσὶν ἢ βίᾳ χειρούμενος ἢ φιλανθρωπίᾳ. φυγαί τὲ καὶ 

μεταναστάσεις ἦσαν ἐκ πάντων χωρίων ὡς ἐν ἐχπλή- ν 
ἕξει καὶ δρόμος ἀσύντακτος μετ᾽ οἰμωγῆς, τό τε ἀκρι- 

βὲς οὐκ εἰδότες καὶ τὸν Καίσαρα νομίζοντες μετ 

ἀπείρου στρατοῦ κατὰ κράτος ἐλαύνειν. 
142 ὧν οἱ ὕπατοι πυνϑανόμενοι τὸν Πομπήιον οὐκ ἃ 

εἴων ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης ἐμπειροπολέμως εὐστα- τὶ 
ϑεῖν, ἀλλ ἐξώτρυνον ἐχπηδᾶν ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ 
στρατολογεῖν ὡς τῆς πόλεως καταληφϑησομένης αὐτίκα. 

148 ἥ τε ἄλλη βουλή, παρὰ 'δόξαν αὐτοῖς ὀξείας τῆς ἐσ- 
βολῆς τοῦ Καίσαρος γενομένης. ἐδεδοίκεσαν ἔτι ὄντες 

ἀπαράσκευοι καὶ σὺν ἐχπλήξει μετενόουν οὐ δεξά- 3 
μενοι τὰς Καίσαρος προχλήσεις, τότε νομίζοντες εἶναι 

δικαίας. ὅτε σφᾶς ὁ φόβος ἐς τὸ εὔβουλον ἀπὸ τοῦ 

1 κακῶν ἀρ6Ι]6Υ1 τηϑ]αϊῦ Μοπᾶ., οο]] αὐ ῬΙαύ. Ῥοιαρ. ο. 00 
“αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν συλλογιξόμενος τὸ μέγεϑος τοῦ τολμήματος 
οὐ δποῦ. θῖν. 1]. 81 ᾿τοραύδηβ αὐϑηύατη τηο]γθύατ᾽. Αὖ γν. ῬΙαῦ. 
ὕδ685. 6. 82 ἀναλογιξόμενος, ἡλίκων κακῶν ἄρξει πᾶσιν ἀνθρώποις 
ἡ διάβασις ἀθ οϑάθιη το, ἀθπαᾶθ 8 140. 288. ὅ1ὅ, Το. 2, 13, ὃ; 
Ἡοτοαού. ὅ, 97 οἷο. 6 ἐπειπὼν ΒΚ., εἰπὼν 110τὶ, ὑπειπὼν ῬΙαΐῦ. 
ὕδ65. ο. 82 12 εἰδότες οὐ νομίξοντες) οἵ. δὰ 1 8 48 
16 ἐμπειροπολέμως 8.8Ρ. Μοπῃάᾶ., 5ρα αοίοπαϊναν Ρ]αῦ. Ῥοιαρ. 
6. 61, ὅδ685. ο. 88, οὗ ᾿πΐγῷ 8 286: 46 δΔάγνθυθίο νυ. δὰ 8 28 

6 ᾿ἀνερρίφϑω κύβος᾽ Μοιδπάοτ, οἵ. ΕὙάρτη. ὕοπι, ἅταθο. 4 
Ῥ. 88 οα. Μεοίμοκθ, Νδιοκ, Μόϊδηρβ στόοο-σοιη. 6 Ρ. 108, Οὐΐο, 
16 ϑρυοηνγόγίου ἃ, Ῥδτηθυ Ρ. 12 8α. 



ο ἐγορτααΐίο ἵηι εγϑε] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. 17} 

φιλονίκου μετέφερε. τέρατά τε αὐτοῖς ἐπέπιπτε 

πολλὰ καὶ σημεῖα οὐράνια" αἷμά τε γὰρ ἔδοξεν ὃ ϑεὸὺς 

ὗσαι καὶ ξόανα ἱδρῶσαι καὶ κεραυνοὶ πεσεῖν ἐπὶ νεὼς 

πολλοὺς χαὶ ἡμίονος τεκεῖν᾽ ἄλλα τε πολλὰ δυσχερῆ 

ὃ προεσήμαινε τὴν ἐς ἀεὶ τῆς πολιτείας ἀναίρεσίν τε 

χαὶ μεταβολήν. εὐχαὶ ἰδὲ ὡς ἐπὶ φοβεροῖς προυγρά- 

φοντο, καὶ ὁ δῆμος ἐν μνήμῃ τῶν Μαρίου καὶ Σύλλα 

᾿χαχῶν γιγνόμενος ἐκεκράγει Καίσαρα καὶ Πομπήιον 

᾿ ἀποϑέσϑαι τὰς δυναστείας ὡς ἐν τᾷ δὲ μόνῳ τοῦ πολέ- 

τὸ μου λυϑησομένου, Κικέρων δὲ καὶ πέμπειν ἐς Καί- 

᾿ σαρα διαλλαχτάς. ἀντιπραττόντων δ᾽ ἐς ἅπαντα τῶν 

ὑπάτων, Φαώνιος μὲν Πομπήιον ἐπισκώπτων τοῦ ποτὲ 

᾿λεχϑέντος ὑπ’ αὐτοῦ. παρεκάλει τὴν γῆν πατάξαι τῷ 

᾿ ποδὶ καὶ τὰ στρατόπεδα ἐξ αὐτῆς ἀναγαγεῖν. ὃ δὲ 

τ ἕξετε", εἶπεν, “ἂν ἐπακολουϑῆτέ μοι καὶ μὴ δεινὸν 
 ἡγῆσϑε τὴν Ῥώμην ἀπολιπεῖν, καὶ εἰ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐπὶ 

τῇ Ῥώμῃ δεήσειεν". οὐ γὰρ τὰ χωρία καὶ τὰ οἰχή- 

ματα τὴν δύναμιν ἢ τὴν ἐλευϑερίαν εἶναι τοῖς ἀνδρά- 
σιν, ἀλλὰ τοὺς ἄνδρας, ὅπῃ ποτ᾽ ἂν ὦσιν, ἔχειν ταῦτα 

30. σὺν ἑαυτοῖς. ἀμυνομένους δ᾽ ἀναλήψεσθαι καὶ τὰ 

οἰχήματας, ὃ μὲν δὴ τοσάδε εἰπὼν καὶ ἀπειλήσας 

ΠῚ ἐπέπιπτε Β, ἔπιπτε Υὶ 2 αἷμά τε] αἵματι οἱ. ΘΟ. 
Ῥ. 216᾽,. β'πθ6 οδαβῶ 6 εὐχαί τὲ οἱ. Μεπά. Ἱ τῶν (ἐπὶ» 
“Μαρίου οἱ. Μεπά., οἵ. δὰ 1 ἃ ὅ68 8 γενόμενος οἱ. Μοπά., οἴ. 
ΟΡῬτδθί. 10 καὶ {τότε ν6] 6011]. ΡΙαῦ. Ῥομαρ. ὁ. 60 καὶ (Τύλλος) 
οἱ. Μεπᾶ., 1. 6. γοϊοούαβ ΤῸ]]ὰ5 ὁ05. ἃ. 688,66. ϑ5'6α ἔοτῦ. ἴῃ 

ο΄ Κιχέρων ΑΡΡίδπὶ οὐτοῦ Ἰαὐθὺ, ααἱ αα88 ΡΙαῦ. Ῥοτηρ. ὁ. ὅ9 οὖ 60 
πδιταηίυτ, οοηξαδονῖέ. ΑἸΙύου ἰυαάϊοαῦ Κουπθιιδπη (γ. δα 8 64) 
ΟΡ Θ619. Τι. ΗοΟΙΖαρ 6], Βειίγᾶρθ Ζ. α]ὐ. ὅθβοι. 8 (1908) Ρ». 229 δάη. 1 
ἃρυὰ ῬΙαυύ. Τύλλιος 1. 6. Οἴοοτο Ἰδασθηάστη οθηβθῦ, πὸη τοῦθ 
6 ἡγεῖσϑε Ὑ Ὁ 

παν μονα σννθονα 

10 ἀθ δνϑηΐα τορσδύϊοπβ ἀἰββθηξαπὺ νἱστὶ ἀοοῦϊ, οἵ, Ἠο]Ζαρ δ] 
ἸΟ βαργᾶ Ο. 12 Μ. Βδνομπῖαβ 560. ΚΊοθυθοσν ὑ. 56 5αᾳ., ΒΙΌΡΘΟΚ 
Ὺ 48. οἵ. 8 ὅ00 17. 5αα. οὗ 8 200 οὐ δἄη. 1014. 
ΠΣ 

"ἡ 

49α. Ο. 

144 

14 

146 

147 

148 



49α.Ο. 
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1860 

“ 

179 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. [οριρ. Ποριαηι τοἰ γιφιυὶς " 

τοῖς ἐπιμένουσιν, εἶ φειδοῖ χωρίων ἢ κατασκευῆς ἀπο- 
λελείψονται τῶν ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγώνων, ἐξῇει 
τῆς τε βουλῆς καὶ τῆς πόλεως αὐτίκα ἐς τὴν ἐν Καπύῃ 

στρατιάν, καὶ οἱ ὕπατοι συνείποντο αὐτῷ" τοὺς ἄλλους 

δ᾽ ἀπορία τὲ ἐς πολὺ κατεῖχε, καὶ διενυχτέρδυον ἐν τῷ ὃ 
βουλευτηρίῳ μετ᾽ ἀλλήλων. ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τὸ πλέον 

ὅμως ἐξήει καὶ ἐδίωκε τὸν Πομπήιον. 
ὁ δὲ Καῖσαρ ἐν Κορφινίῳ “εύχιον Ζομίτιον τὸν ϑι 

ἐπιπεμφϑέντα οἱ τῆς ἀρχῆς εἶναι διάδοχον καταλαβών, 

οὐ πάντας ἀμφ᾽ αὑτὸν ἔχοντα τοὺς τετρακισχιλίους, τὸ 
ἐπολιόρκει" καὶ οὗ τὸ Κορφίνιον οἰκοῦντες φεύγοντα ᾿ 

τὸν Ζομίτιον ἀμφὶ τὰς πύλας καταλαβόντες τῷ Καί- 

σαρι προσήγαγον. ὃ δὲ τὴν μὲν στρατιὰν αὐτοῦ προσ- 

τιϑεμένην οἱ προϑύμως ἐδέχετο ἐς ἐρέϑισμα τῶν 
ἄλλων... Δομίτιον δ᾽ αὐτὸν ἀπαϑῆ μετὰ τῶν ἕαυτοῦ τὸ 

χρημάτων μεϑῆκεν ὅποι βούλοιτο ἀπιέναι. ἐλπίσας μὲν ᾿ 

ἴσως διὰ τὴν εὐποιίαν παραμενεῖν, οὐ κωλύσας δ᾽ ἐς 

Πομπήιον ἰόντα. γιγνομένων δὲ τούτων οὕτως ὀξέως, 

ὁ Πομπήιος ἐς Νουκχερίαν ἐκ Καπύης καὶ ἐκ Νουκχερίας 
ἐς Βρεντέσιον ἠπείγετο, ὡς τὸν ᾿Ιόνιον διαβαλῶν ἐς 30 

Ἤπειρον χαὶ τοῦ πολέμου τὴν παραδκευὴν συστήσων 
"ἐν αὐτῇ. ἔϑνεσί τε πᾶσι χαὶ βασιλεῦσι καὶ πόλεσι 

καὶ στρατηγοῖς᾽ καὶ δυνάσταις ἔγραφε κατὰ σπουδήν, 

1 ὑπομενοῦσιν οἷ. Μοπᾶ., 568 δὰ ἐπιμένειν οἵ, ΠΠ| 8.286, 1 
ξ 1ὅ2: τὸν ὑπομείναντα (Δ85. Ὁ. 41, 6, 2 48α. τοὺς δ᾽ 
ἄλλους 1 8 τὸν οἵη. 1. 10 αὑτὸν Υ͂, αὐτὸν Βὶ 
11 οἱ τὸ Κ. οἰκοῦντες β08ρ. Μρπά., πϑβοίθηβ, πὰρ ἢυχιββθηῦ 
18 γενομένων ἃ 19 Νουκερίαν] Δουκερίαν οἱ. ΟἼανοε, Τα] 18 
αὖ. Ῥ. 1216, Ῥυόῦ. Νίββοι, 104]. ᾿ιδηάθβκ. Π, 2 Ρ. 844: δυσουδβ 
οτὶρίηθτη Θχρ ον ὙΥ ΔΟμβυααίῃ, 1)6 ᾿μποθτῖῶ ΑΡΌ 86. ΤΌΘ, ῬΙΌΡΥ. 
Τάρβ. 1844 ν. 7 5α.. οἵ. Μοχάσηβθι, Ηθγτηθβ 18 (1888) Ρ. 1171. 194 
20 54. διαβαλῶν ἐς ἤπειρον ἐλϑεῖν καὶ Υ΄, κὐ ]ογῖο διιρογαίο πιανὶ 
(διαβαλὼν) ἑη Ερίγιηι ρεγέγαηδίγοί (Ὁ, τα8}6 28 καὶ στρατηγοῖς 
καὶ δυνάσταις Ῥοβῦ πᾶσι (ν. 22) οοἸἸαοαία ἴῃ 1 



ο ΡυνΥ]ιαο]ῖὶ θη ΘΉ] ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Β. 1715 

49α.0. 
ὅ τι δύναιτο ἕκαστος, ἐς τὸν πόλεμον συμφέρειν. καὶ 182 

τάδε μὲν ἀϑρόως ἐγίνετο, ὃ δ᾽ ἴδιος αὐτοῦ Πομπηίου 

στρατὸς ἦν ἐν Ἰβηρίᾳ καὶ παρασχευῆς εἶχεν ὡς δρμή- 
᾿ς σῶν, ὕπῃ ποτ᾽ ἂν αἱ χρεῖαι καλῶσιν. αὐτὸς δ᾽ ὁ Πομ- 

ὅσ πήιος τῶν ἀμφ᾽ αὑτὸν ἤδη τελῶν τὰ μὲν ἔδωκε τοῖς 

39 ὑπάτοις προαπάγειν ἐς Ἤπειρον ἐκ Βρεντεσίου, καὶ 

 ῥδιέπλευσαν οἵδε αὐτίχα ἀσφαλῶς ἐς Φυρρόχιον" ἣν 

᾿ Ἐπίδαμνόν τινὲς εἶναι νομίξουσι διὰ τοιάνδε ἄγνοιαν. 

᾿ βασιλεὺς τῶν τῇδε βάψΡΟΝ ᾿Επίδαμνος. πόλιν ᾧκι- τ08 

"1 σὲν ἐπὶ ϑαλάσσης καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προσεῖπεν Ἐκπύδαμνον. 

Ἶ τούτου ϑυγατριδοῦς Ζύρραχος, ἈΟΜΥΙΝΌΟΣ εἶναι Πο- 

σειδῶνος. ἐπίνειον ᾧκισε τῇ πόλει καὶ “υρράχιον 

ὠνόμασε. πολεμουμένῳ δ᾽ ὑπὸ τῶν οὐσῶν τῷδε τ84 

ὰ τῷ Δυρράχῳ συνεμάχησεν ὃ Ἡρακλῆς ἐπὶ μέρει τῆς 

τ γῆς, ἐξ ᾿Ερυϑείας ἐπανιών" ὅϑεν οἱ Ζυρράχιοι τὸν 

Ἡρακλέα, ὡς μερίτην τῆς γῆς. οἰκιστὴν σφῶν τίϑενται., 

οὐχ ἀρνούμενοι μὲν οὐδὲ τὸν Φύρραχον. φιλοτιμού- 

μενοι δ᾽ ὑπὲρ σφῶν ἐς τὸν Ἡρακλέα μᾶλλον ὡς ἐς 
θεόν. φασὶ δ᾽ ἐν τῇ μάχῃ τῇδε Δυρράχου παῖδα 15 

Ἰόνιον ὑφ᾽ Ἡρακλέους ἐξ ἀγνοίας ἀποθανεῖν καὶ τὸν 
Ἡρακλέα τὸ σῶμα ϑάψαντα ἐμβαλεῖν ἐς τὸ πέλαγος. 
ἵνα ἐπώνυμον αὐτοῦ γένοιτο. χρόνῳ δὲ τῆς τὲ χώρας 1ῦθ 

4 ὅποι 6α. ΒΚ.. 564 οἵ. 8 160. 2ὅ1. 814. 408, Τθ6τ. ο. 30, 
Ηδηη. ο. 10, 11. 6. 21 οχέσ. οὗο. ὅ αὐτὸν ΒῚ (Ὁ), ΘΟΥΤ. ΒΕ. 
6 προάγειν, ἴῃ τη’. 8.Ὁ 8118 τηᾶπι: γρ. προαπάγειν προάγειν, Υ͂ 

8 ἄγνοιαν) αἰτίαν οἱ. Νδῦοϊκ, Βα Ῥθηθ 12 ἐπῴκισε οἱ. 
Μοπᾶ,, ααϊεοῖέ Ο 1ὅ ἐφυθρξίας ὃ, ἐρυϑίας Ὁ 91 ϑάψαντα] 

ἵ. 6. δπτπα]ο ἕδοῖο, οἵ. 5ἴοῖη δὰ Ἡοτοδοί. δ, 8 

ΕῚ 7 56ᾳ. οὗ. υυμδῆη ΠῚ Ρ. 416, Μοιηγηβθη, Ο. 1. 1. ΠῚ, 1 
Ε ᾿ 117, Ηθυζου οὐ Ῥαυτηθῦ, ΜΊββίου δτομέοὶ. ἂθ Μαορόδοίϊπο, 

 ΡαΥ]β 1816, Ῥ. ὅτ0 βα. 



49α.0. 

157 

1868 

159 

114 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. [Ῥοιηρ. Ἐξρέγιμν, ρεοιὶξ : 

καὶ πόλεως κατασχεῖν Βρίγας ἐκ Φρυγῶν ἐπανελϑόντας 
καὶ Ταυλαντίους ἐπὶ ἐκείνοις, ᾿Ιλλυρικὸν ἔϑνος. ἐπὶ 

δὲ τοῖς Ταυλαντίοις ἕτερον γένος ᾿Ιλλυριῶν Διβυρνούς, 

οὗ τὰ περίοικα νηυσὶ ταχείαις ἐληίξζοντο: χαὶ “ιβυρνί- 

δας ἐντεῦϑεν ἡγοῦνται Ῥωμαῖοι τὰς ναῦς τὰς ταχείας. ὃ 

ὧν ἄρα πρώτων ἐς πεῖραν ἦλϑον. οἱ δ᾽ ἐκ τῶν Διβυρ- 

νῶν ἐξελαϑέντες ἀπὸ τοῦ «Ιυρραχίου Κερχυραίους 

ἐπαγόμενοι ϑαλασσοχρατοῦντας ἐξέβαλον τοὺς Διβυρ- 

νούς" χαὶ αὐτοῖς οἱ Κερχυράϊῖον σφετέρους ἐγκατέμιξαν 
οἰχήτορας. ὅϑεν “Ἑλληνικὸν εἶναι δοκεῖ τὸ ἐπίνειον. τὸ 

τὴν δ᾽ ἐπίχλησιν ὡς οὐκ αἴσιον ἐναλλάξαντες οἱ Κερ- 

χυραῖοι καὶ τήνδε ἀπὸ τῆς ἄνω πόλεως ᾿Επίδαμνον 

ἐκάλουν. καὶ Θουχυδίδης οὕτως ὠνόμαξεν᾽" ἐκνικᾷ δ᾽ 

ὅμως τὸ ὄνομα. καὶ ΖΙυρράχιον κληίξεται. 14 

οἱ μὲν δὴ μετὰ τῶν ὑπάτων διεπεπλεύκεσαν ἐς τὸ 4 

“Ιυρράχιον, ὃ δὲ Πομπήιος τὸν ὑπόλοιπον στρατὸν ἐς 

τὸ Βρεντέσιον ἀγαγὼν τάς τὲ ναῦς ἀνέμενεν ἐπαν- 
ελϑεῖν. αἣ τοὺς ὑπάτους διέφερον. καὶ τὸν Καίσαρα ἐπ- 

ελϑόντα ἀπὸ {τῶν» τειχῶν ἠμύνετο τήν τε πόλιν δὲ- 

ἑτάφρευε, μέχρι καταπλεύσαντος αὐτῷ τοῦ στόλου περὶ 30 
δείλην ἑσπέραν ἀπέπλευσε. τοὺς εὐτολμοτάτους ἐπὶ 

τῶν τειχῶν ὑπολιπών᾽ οἱ καὶ αὐτοὶ νυκτὸς ἐρχομένης 

ἐξέπλεον οὐρίῳ πνεύματι. 

1 καὶ {τῆς πόλεως οἱ. Μεπά., οἵ. δὰ 1 8 861 Βρίγας] 
φρύγας Δ8Ὸ ὅ λιβουρνοὺῦςσὰ 4 ναυσὶ 561. Μοπά. ἐλήξοντο 
βου. Μοϑπᾶ., οοπϑῦ. ὁ πρῶτον ἃ ἴ ἀπὸ] ἐκ οἱ. Μοπά., οὗ δὲ 
1 8 θὅ 8 ϑαλασσοχρατοῦντας {τότες οἱ. Μεπά.:; 1ὔθτα γουθϊῦ 
66. 18 ὀνομάζει ταρ]αϊν Μοπᾶ,, πορυΐμας Ὁ 14 τὸ 
{παλαιὸν ὄνομα Θχβρθοοΐανθυϊβ ουτὴ Μοπᾶ. 11 ἄγων 
19 {τῶν δα. Μθπᾶ. 22 ἀρχομένης Ὁ 

1 Βρίγας] οἵ, ΖίρΡοθὶ, Ὁ1θ γότη. Ηθιυβομϑῖ ἴῃ ΠΙγσ. 18. δαΐ 
Αὐρτυβίυβ (1817) Ρ». 11 54., ἄἀθ Ταυϊδηῦβ οὐ Τὐθυχτῖβ 1014. 
Ῥ. 21 οἱ 8ὅ 



Ομ. γὲ8. Πα]. ογαϊηα!}] ἘΜΦΥΔΊΩΝ Β. 1τῦ 

; 49α. Ο. 

χαὶ Πομπήιος μὲν ὧδε μετὰ τοῦ στρατοῦ παντὸς 160 

ἐς Ἤπειρον ἐκλιπὼν τὴν ᾿Ιταλίαν διεπέρα" ὁ δὲ Καῖσαρ 
ἠπόρει μέν, ὅπῃ τραπείη καὶ ὅϑεν ἄρξαιτο τοῦ πολέ- 

μου, τὴν δρμὴν πανταχόϑεν οὖσαν ἐς τὸν Πομπήιον 

ὁρῶν, δείσας δὲ τοῦ Πομπηίου τὸν ἐν ᾿Ιβηρίᾳ στρα- 

τόν. πολύν τε ὄντα χαὶ χρόνῳ γεγυμνασμένον, μή οἱ 

διώκοντι τὸν Πομπήιον κατόπιν ἐπιγένοιτο. τόνδε μὲν 

αὐτὸς ἔγνω προκαϑελεῖν ἐς ᾿Ιβηρίαν ἐλάσας, τὴν δὲ 

δύναμιν ἐς πέντ᾽ ἐπιδιήρει. καὶ τοὺς μὲν ἐν τῷ Βρεντε- 161 
᾽ σίῳ, τοὺς δ᾽ ἐν Ὑδροῦντι κατέλιπε, τοὺς δ᾽ ἐν Τάραντι, 

φύλακας εἷναι τῆς ᾿Ιταλίας. ἑτέρους δ᾽ ἔπεμπεν ἅμα 

Κοίΐντῳ Οὐαλερίῳ, Σαρδὼ τὴν νῆσον καταλαβεῖν πυρο- 

φοροῦσαν᾽ χαὶ κατέλαβον. ᾿4σίνιός τε Πολλίων ἐς Σι- 162 

χελίαν πεμῳϑείς, ἧς ἡγεῖτο Κάτων, πυνϑανομένῳ τῷ 

, Κάτωνι, πότερα τῆς βουλῆς ἢ τοῦ δήμου δόγμα φέρων 

ἐξ ἀλλοτρίαν ἀρχὴν ἐμβάλλοι, ὧδε ἀπεκρίνατο" “ὃ τῆς 

Ἰταλίας κρατῶν ἐπὶ ταῦτά μὲ ἔπεμψε". καὶ Κάτων 
μὲν τοσόνδε ἀποχρινάμενος., ὅτι φειδοῖ τῶν ὑπηκόων 

οὐχ ἐνταῦϑα αὐτὸν ἀμυνεῖται, διέπλευσεν (ἐς Κέρκυ- 

“ὃ ὅποιΎΥ͂, οὗ δὰ 8 1ὅ2 8 οὖν δία αὐτὸς 884. 1 
10 ἰδροῦντι ΟΥ 12 τὴν 46]. Μοπᾶ., αὰο ποι νἱάθίυτ 

Ῥὺβ8 18 καὶ κατέλαβον (ἀμαχίς οἱ. Μοπᾶ., ποι τθοΐρ, οἔ. 8. ρ. 
8 ὅ81 οχίτ. πολλίων Β, πολίων ΥἹ, Βαούαδπῦ οοαΐοθβ, ὑϊδα]!, 

ὉΤΩΤΩΪ ροτροίπθο, οὗ ἀθ ἔουτηδ πουηΐηΐβ οὐΐδτα Βοῖββ. δα (888. 
Ὁ. .4δ, 10, 8 16 ἀρχὴν οχη. ἱ 19 5α. (ἐς Κέρκυραν καὶ 
δαα. Παγῖβ δὰ Οδ68. Ὁ. 6. 1, 80, 2, ἦν. Οογουγαηι αα Ῥοπεροϊιήι 
᾿ὁπαιίφανίε γοτιϊ Ὁ 

10 Ὑδροῦντι] “ΒΙροπίϊ᾽ Οἷο. δα Αἰ. 9, 16, 1, οὗ, Πθοτηδβζθυβκὶ 
(Ὁ, δὰ 8 126) Ρ. 166 18 Αβίπϊθατη ποτηϊπδῦ οἰΐδτη Ρ]αὺ. δύ. 
6. ὅδ, Οὐτίοπθιη (868. Ὁ. 6. 1, 80, οοἰοτὶ; οἵ, Βο θὶ, Ἡϊβίοίτθ 
ὧδ ὅυ]θ5 Οέβασ 1 ρ. 808, Ῥοιηδβζθυβκὶ Ὁ. 164, Κοιπριηδηπ 
(σ. δὰ 8 64) Ρ». 6002 18 φειδοῖ τῶν ὑπηκόων] οἵ. ῬΙαύ. Οδύ. 
δ. ὅϑ ἄλλης δὲ μείζονος ἐπερχομένης δυνάμεως οὐ βούλεσϑαι 

τ νῆσον͵ ἐμπολεμῶν ἀπολέσαι 
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ραν καὶ» ἐκ Κερκύρας ἐς Πομπήιον" ὃ δὲ Καῖσαρ ἐι 

Ῥώμην ἐπειχϑεὶς τόν τε δῆμον, ἐκ μνήμης τῶν ἐπὶ 
Σύλλα καὶ Μαρίου κακῶν πεφρικχότα, ἐλπίσι καὶ ὑπο 
σχέσεσι πολλαῖς ἀνελάμβανε καὶ τοῖς ἐχϑροῖς ἐνσὴ 

μαινόμενος φιλανθρωπίαν εἶπεν, ὅτι καὶ Δεύκιον ΖΊ0 
μίτιον ἑλὼν ἀπαϑῆ μεϑείη μετὰ τῶν χρημάτων. τί 
δὲ κλεῖϑρα τῶν δημοσίων ταμιείων ἐξέκοπτε καὶ τῶϊ 

δημάρχων ἑνὶ Μετέλλῳ κωλύοντι ϑάνατον ἠπείλει. τῶ 
τε ἀψαύστων ἐχίνει χρημάτων, ἅ φασιν ἐπὶ ΚελτοῖἌ 
πάλαι σὺν ἀρᾷ δημοσίᾳ τεϑῆναι., μὴ σαλεύειν ἐς μὴ 

δέν, εἰ μὴ Κελτικὸς πόλεμος ἐπίοι. ὃ δὲ ἔφη Κελτοῦ! 
αὐτὸς ἐς τὸ ἀσφαλέστατον ἑλὼν λελυχέναι τῇ πόλε 

τὴν ἀράν. Ζέπιδον δὲ Αἰμίλιον ἐφίστη τῇ πόλει κα 
τὸν δήμαρχον Μᾶρχον ᾿Δντώνιον τῇ ᾿Ιταλίᾳ καὶ τι 

περὶ ΩΝ στρατῷ. ἔς τὲ τὰ ἔξω Κουρίωνα μὲν ἀντ 

Κάτωνος ἡρεῖτο ἡγεῖσϑαι Σικελίας, Κόιντον δὲ Σαρ 
δοῦς, χαὶ ἐς τὴν ᾿Ιλλυρίδα Γάιον ᾿ἀντώνιον ἔπεμπ' 

χαὶ τὴν ἐντὸς Ἄλπεων Γαλατίαν ἐπέτρεπε ΜΔικινί 
Κράσσῳ. ἐκέλευσε δὲ καὶ νεῶν στόλους δύο γίγνε 

σϑαὶ κατὰ σπουδήν, ἀμφί τε τὸν ᾿Ιόνιον καὶ περὶ τὴ! 

Τυρρηνίαν" καὶ πουόρχους αὐτοῖς ἔτι γιγνομένοις ἐπ 

ἔστησεν ᾿Ορτήσιόν τε καὶ Ζ).ολοβέλλαν. 
οὕτω χρατυνάμενος ὁ Καῖσαρ ἄβατον πομπηΐ 

γενέσϑαι τὴν ᾿Ιταλίαν ἐς ᾿Ιβηρίαν ἤει, ἔνϑα Πετρὴ 
χαὶ ᾿Δἀφρανίῳ τοῖς Πομπηίου στρατηγοῖς ἐν. 

ἧττον αὐτῶν ἐφέρετο τά γε πρῶτα, μετὰ δὲ ἀγχῶ 

1 ἐκ σικελίας, κερκύρας ΒΌΡΓΆΒΟΥ. ἃ τῇ. 10 Ὁ 8 ἑνὶ 
τινὶ οἱ. Μοπᾶ., βθρᾷ οὗ Ε. Βγυῦβπ, Βμοίη. Μυβ. 49 (85 
Ῥ. 108 Βαα. οὗ Υ 8 ὅ43 9 ἐπὶ Κελτοῖς βαρ. Μοϑμῃά. 20 τ' 
Ὑ. οἵα. Βὶ; βϑϑθρίαβ αὐἰᾶθπὶ Τυρρηνία ἃρυὰ ΑΡΡ. ΔΥΌΘα 
οατοῦ 

δυο, 



δεϊϊιιν Ηΐδβραιι. Πενία) ἘΜΦΎΛΔΛΙΘΟΝ Β. 444 

μάλως ἀλλήλοις ἐπολέμουν ἀμφὶ πόλιν ᾿Ιλέρτην. καὶ 

στρατοπεδεύων ὃ Καῖσαρ ἐπὶ κρημνῶν ἐσιτολόγει διὰ 

γεφύρας τοῦ Σικόριος ποταμοῦ. χειμάρρου δ᾽ ἄφνω 

τὴν γέφυραν καταβαλόντος, ἀνδρῶν τὲ πλῆϑος ἀπο- 

5 ληφϑὲν ἐν τῇ περαίᾳ διέφϑειραν οἵ περὶ τὸν Πετρήιον, 

χαὶ ὁ Καῖσαρ αὐτὸς ἐμόχϑει μετὰ τοῦ ἄλλου στρατοῦ 

πάνυ καρτερῶς ὑπό τε δυσχωρίας καὶ ὑπὸ λιμοῦ καὶ 

χειμῶνος ἤδη καὶ πολεμίων" οὐδέν τὲ ἀλλ᾽ ἢ πολιορ- 

χίας ἔργον ἦν, μέχρι ϑέρους ἐπελθόντος ὃ μὲν ᾿φρά- 

ὁψίος καὶ ὁ Πετρήιος ἐς τὴν ἐντὸς ᾿Ιβηρίαν ἐχώρουν 

ἕτερον στρατὸν ἀϑροίσοντες. καὶ ὁ Καίσς ἀεὶ φρ6. 

λαμβάνων διετάφρευε τὰς παφήθνυα καὶ ἐκώλυεν ἐς 

τὸ πρύσθεν ἰέναι καί τι καὶ μέρος αὐτῶν. προπεμ- 

πόμενον ἐς στρατοπέδου κατάληψιν, ἐκυκλώσατο. οἵ 

5 δὲ ἐπέϑεσαν ταῖς κεφαλαῖς τὰς ἀσκίδα ὅπερ ἐστὶ 

σύμβολον ἑαυτοὺς παραδιδόντων. καὶ ὁ Καῖσαρ οὔτε 

β συνέλαβεν οὔτε χατηκόντισεν, ἀλλὰ μεϑῆκεν ἀπαϑεῖς 

ἔς τοὺς περὶ τὸν ᾿άφράνιον ἀπιέναι, δημοκοπῶν ἐς 

τοὺς πολεμίους πανταχοῦ. ὅϑεν ἐν ταῖς στρατοπε- 

ο δείαις ἐπιμιξίαι τε εἰς ἀλλήλους ἐγίγνοντο συνεχεῖς 

ἢ χαὶ λόγοι περὶ συμβάσεων κατὰ τὸ πλῆϑος. ἤδη δὲ 

καὶ τῶν ἡγεμόνων ᾿Δἀφρανίῳ μὲν καὶ ἑτέροις ἐδόκει 

Ἶ τῆς ᾿Ιβηρίας ἐκστῆναι Καίσαρι καὶ ἀπαϑεῖς ἐς Πομ- 

᾿πήιον ἀπιέναι, ζξεξρήιος δὲ ἀντέλεγε καὶ περιϑέων 

ε ἀνὰ τὸ στρατόπεδον ἔχτεινεν, ὅσους εὑρίσκοι κατὰ τὴν 

1 ᾿Ιλέρτην] οὗ. ΗὔθποΥ (γ. δὰ 1 8 δὅ16) ρ». 288, Βοίβ5. δὰ 
")..41.50.1 454. ἀπολειφϑὲν 10, 50α οὗ 8 {τὰ 10 ὁ 
Υ ἘῈῚ ̓ ἀϑροίσαντες Ϊ 12 τὰς ᾿Ν δοὺς Ϊ 19 οηιηῖ- 

ἌΙ δϊαναϊξίαγινην σοηογε αὐ Ποδίθβ τἰδιι8 σου Ο, ἀπᾶθ 
τοὺς πολεμίους πανταχοῦ (γο] πανταχῇ) οἱ. Μεμπᾶ., τοὺς παντα- 
ἀν πολεμίους ΟἹ, γυ]ρὸ 21 τὸ οὐ. Υ 98 (τοῖς) ἑτέροις οἷ. 
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ἐπιμιξίαν τῶν Καίσαρος, τῶν τε ἰδίων ἡγεμόνων ἐν- 
ἱιστάμενόν τινὰ αὐτοχειρὶ διεχρήσατο" ἐξ ὧν ἔτι μᾶλ- 

λον ἀχϑόμενοι τῷ σχυϑρωπῷ τοῦ Πετρηίου, ἐς τὸ 

φιλάνϑρωπον τοῦ Καίσαρος ἐτρέποντο ταῖς γνώμαις. 
ἐπεὶ δέ που καὶ τὴν ὑδρείαν αὐτῶν προύλαβεν ὁ Καῖ- 

δσαρ. ἐν ἀμηχάνῳ γενόμενος ὃ Πετρήιος ἐς λόγους τῷ 

Καίσαρι συνήει μετὰ ᾿ἀφρανίου. ἐφορώντων αὐτοὺς 

τῶν στρατῶν ἑἕκατέρωϑεν. χαὶ συνέβησαν οἱ μὲν ἐχ- 
στῆναι τῆς ᾿Ι1βηρίας τῷ Καίσαρι, ὃ δὲ Καῖσαρ αὐτοὺς 

ἀπαϑεῖς ἐπὶ τὸν Οὐᾶρον ποταμὸν διαγαγεῖν καὶ ἀπὸ 
τοῦδε χωροῦντας ἐς Πομπήιον ἐᾶν. γενόμενος δ᾽ ὃ 
Καῖσαρ ἐπὶ τοῦδε τοῦ ποταμοῦ συνήγαγεν αὐτῶν ἐξ 

ἐπήκοον, ὅσοι ἦσαν ἔκ τε Ρώμης καὶ ᾿Ιταλίας, καὶ ἐδη- 

μηγόρησεν ὧδε" “ὑμῶν, ὦ πολέμιοι (τῷδε γὰρ ἔτι τῷ 
ῥήματι χρώμενος ἐναργεστέραν ὑμῖν τὴν ἐμαυτοῦ. 

γνώμην ποιήσω). οὔτε τοὺς προπεμφϑέντας ἐς τὴν 

κατάληψιν τοῦ στρατοπέδου. οἱ σφᾶς ἐμοὶ παρέ- 
δοσαν, διέφϑειρα οὔτε τὸν ἄλλον ὑμῶν στρατόν, 
λαβὼν τὰ ὑδρεύματα, Πετρηίου ἐκ τῶν ἐμῶν τοὺς 
ὑπὲρ τὸν Σίχοριυν ποταμὸν ἀποληφϑέντας προαν- 

ἑλόντος. εἰ 'δή τις ἔστι μοι παρ᾽ ὑμῶν ὑπὲρ τού- 
τῶν χάρις. φράξετε αὐτὰ τοῖς Πομπηίου στρατιώταις. 

ἅπασι" τοσάδε εἰπὼν τοὺς μὲν ἀπέλυεν ἀπαϑεῖς, 

αὐτὸς δὲ τῆς ᾿Ιβηρίας ἀπέφαινεν ἡγεῖσϑαι Κάσσιον. 

Κόιντον. Ἷ 

1 ἐπιξίαν (510) Β 1 5ᾳ. ἐνισταμένων νογίὺ Ο, τη] ' 
165ᾳ. τὴν οὐ τοῦ τηοϊ]οβία ἱπαϊοανῦ Μοηῃᾶ., βϑὰ χοϑρί οἱππὺ δα, 
8 1609 οχίσ. 19 ὑδρεύματα (ἀνεῖλον) 6] εἷπι. οἱ. ΜΟΘΟΝ δ 
αὕο 50 ΟΡ Β 21 μοι οτὰ. 70 ᾿ 

10 5ᾳ. καὶ ἀπὸ τοῦδε --- ἐᾶν] αἸϊύον Οδ68. Ὁ. ὁ. 1, 8ὅ, 11 



᾿ φοϊπιιν Αὐΐο. τῦεῖοσα] ἘΜΦΥΛΙΊΩΝ Β. 119 

4 Σ᾿ἅσκχαὶ τάδε μὲν ἦν ἀμφὶ τὸν Καίσαρα" Λιβύης δὲ 

Οὐᾶρος [ττιος ἐστρατήγει τῷ Πομπηίῳ. καὶ ᾿Ιόβας ὃ 

τῶν Μαυρουσίων Νομάδων βασιλεὺς τῷ Οὐάρῳ συν- 

ἐμάχει. Κουρίων δ᾽ ὑπὲρ Καίσαρος αὐτοῖς ἔκ Σικε- 

σλίας ἐπέπλει δύο τέλεσι στρατοῦ καὶ ναυσὶ δυώδεκα 

μακραῖς καὶ ὁλκάσι πολλαῖς. ᾿Ιτύκχῃ δὲ προσσχὼν ἔν 

μέν τινι βραχείᾳ περὶ αὐτὴν ἱππομαχίᾳ τρέπεταί τινας 

᾿ τῶν Νομάδων ἱππέας καὶ ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἐν τοῖς 

ὅπλοις ἔτι οὔσης αὐτοκράτωρ ὑπέστη προσαγορευϑῆναι. 

ι ἔστι δὲ τιμὴ τοῖς στρατηγοῖς τόδε τὸ προσαγόρευμα 

παρὰ τῶν στρατῶν. χαϑάπερ αὐτοῖς ἐπιμαρτυρούντων 

ἀξίως σφῶν αὐτοκράτορας εἶναι" καὶ τήνδε τὴν τιμὴν 

οἱ στρατηγοὶ πάλαι μὲν ἐπὶ πᾶσι τοῖς μεγίστοις ἔργοις 

προσίεντο, νῦν δ᾽ ὅρον εἶναι τῇδε τῇ εὐφημίᾳ πυνϑά- 
5 ψόμαι τὸ μυρίους πεσεῖν. ἔτι δὲ τοῦ Κουρίωνος ἐπι- 

πλέοντος ἐκ Σικελίας. οἱ ἐν τῇ Διβύῃ, νομίσαντες 

αὐτὸν διὰ δοξοκοπίαν ἀμφὶ τὸν χάρακα τὸν Σκιπίωνος 

Ϊ χατὰ δόξαν τῆς ἐκείνου μεγαλουργίας στρατοπεδεύσειν, 

͵ τὸ ὕδωρ ἐφάρμαξαν. καὶ ἐλπέδος οὐ διήμαρτον: ὅ τε 

ο γὰρ Κουρίων ἐστάϑμευσεν ἐνέαῦθα, χαὶ ὃ στρατὸς 

εὐθὺς ἐνόσει, πιοῦσί τε τὸ βλέμμα ἀμαυρὸν ἦν ὥσπερ 

'-τ--- 

ῷ ἀττίδιος ΟἹ, . Αἰ τι Ο. οοΥν. βοῦν. 38 Μαιυγιιβιογιηι 
εἰ Νιυρδαγιιηι γος Ο, εξ. 18.188 ὅ δυώδεκα Β, δυόδεκα 1 (Υ}), 

᾿ ΘΕ δα 1 8 489: ποι ἴᾶτη ποίϑ τ 6 προσχὼν Β 8 ἱππέων, 
ας ΒΌΡΓΙΔΒΟΥ. ἐδ τὰ. ἜΟΥ 12 ἀξίους οἱ. Μύυβρτ., 580α οὗ 
δ 28 αὐτοκράτορας] ἡγεμόνας οἱ. Μοπᾷᾶ., 56 Ῥσθτὴθ γϑυρῶ 

ς σφῶν 19 {τῆς ἐλπίδος" οἵ. ὃ 188 21 ἐνόσησε οἱ. 
Μεπα. ,, Βοπ τθοΐθ, Υ. γεδοῖ. οὐ δὰ 1 8 28ὖ πιοῦσί τε] 
ποιοῦσί τε Ὁ: βῖπ6 οδῦβϑ, ἐοΐατα Ἰοοῦτη βαρ. Μοπᾶ. 

ΡΕ 

ΜΝ ς 108βαα. οἵ. Μοτηγηβρῃ, ΚΒ. δὐδαύδυ. 15 Ὁ. 128. 194 δᾶτι. 4 19 τὸ 
ὧρ ἐφάρμαξα»ν] οἵ. Τπο ὙἹΙΙ Ῥ. 30 δᾶῃ. ὅ 
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ἐν ὁμίχλῃ, καὶ ὕπνος ἐπεγίγνετο σὺν κάρῳ, μετὰ δ᾽ 
αὐτὸν ἔμετον τροφῆς ποικίλοι καὶ σπασμὸς ὅλου τοῦ 
σώματος. ὧν δὴ χάριν ὃ Κουρίων παρ᾽ αὐτὴν ᾿Ιτύ- 
κὴν μετεστρατοπέδευε, δι᾽ ἕλους ἰσχυροῦ τὲ καὶ μακροῦ 

τὸν στρατόν, ἀσϑενῆ διὰ τὴν ἀρρωστίαν γεγονότα, 
ἄγων. ὡς δέ σφισιν ἣ νίκη Καίσαρος ἣ περὶ τὴν 

᾿Ιβηρίαν ἀπηγγέλϑη. ἀνεϑάρρησάν τε καὶ παρετάξαντο, 

παρὰ τὴν ϑάλασσαν ἐν βραχεῖ χωρίῳ. μάχης δὲ καρ- : 
4 τερᾶς γενομένης Κουρίωνος μὲν εἷς ἀνὴρ ἔπεσεν, Οὐάρου 

δὲ ἑξακόσιοι, καὶ κατετρώϑησαν ἔτι πλείονες. ᾿Ιόβα δ᾽ 4 
πὶ 

ἐπιόντος δόξα ψευδὴς προεπήδησεν, ἀμφὶ τὸν Βαγρά- 

δαν ποταμὸν οὐ πολὺ διεστῶτα ὑπεστροφέναι τὸν Ἰό- 
βαν, πορϑουμένης αὐτῷ τῆς ἀρχῆς ὑπὸ τῶν γειτόνων, 

Σαβούρραν στρατηγὸν σὺν ὀλίγοις ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ 

καταλιπόντα. καὶ τῷδε τῷ λόγῳ πίσυνος ὃ Κουρίων 
ϑέρους ϑερμοῦ περὶ τρίτην ὥραν ἡμέρας ἦγε τὸ κρά- 

τιστὸον τῆς στρατιᾶς ἐπὶ τὸν Σαβούρραν, ὁδὸν ψαμ-. 

μώδη καὶ ἄνυδρον" εἰ γάρ τι καὶ νᾶμα χειμέριον ἦν, 

ἐξήραντο ὑπὸ τῆς φλογὺς τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ποταμὸς, 
ὑπό τε Σαβούρρα καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ παρόντος κατείχετο 5 

1 ἐν κάρῳ 1 2 αὐτὸν οὕτὰ Ο οταϊθ! τηϑ]αϊῦ Μοπᾶ.: 
ἔοτύ. αὐτῶν νοΐ οὕτα ΚΑΙ] αὐτοῖς βοτίθοπάστη 4 μετεστρατο- 
σπέδευσε ταϑ]αῖῦ Μοπᾶ., οἵ. ρτδοῖ. ἰσχυροῦ] ΡΘΥ Ῥαϊυάθτγα, αὐᾶθ 
ΟὉ τηρρηϊδαασίποιη. οχϑγοϊθαϊ ἀθὈ1Π1ὑαῦο ρυϑθβιαῖο ογαῦ (61) 
τε ῖ, γε Ὁ 6 ἀγαγών οἱ. Μοπᾷ., οἵ, ρῥγϑϑί. 11 προεπή- 
δησεν ΟὟ, προσεπήδησεν ἃ, νυ]ρο; προσέπεσεν ΟἹ. ΝαβρΥ., ῥτΟΌ. 
βοῦν. οὔ 90. ρ. 2160 11 5α. οὖ Ῥ. 181, 16 βαρβάδαν ΟἿ᾽, 
Βγασαάσην Ον οοττ. 661.;: οὗ ἀθ ἤουτηῖβ ποτηϊηῖβ ΟἹ. Τιββοῦ, 
Θέορτ. οοτηραᾶτόθ ἀ4θ ἴδ ῥὑτον. τόση. ἀ᾽ Αἴγίαπθ 1 (1884) Ῥ. ὅ8 88... 
ααἱἰ δδιηθη ουταὺ ἀθ Αρρίϑῃο 12 5α. τὸν ᾿Ιόβαν 5ρυτδ, ἔνατος 
Μοπᾶ., νυἱσ τθοὺδ. 18 αὐτῷ] αὐτοῦ Ὁ 14 σαβούραν Υ,, Ἰξοτα 
γ. 117. 20 19 ροϑὺ ἡλίου δᾶ. Ο: βαιναϊοθανρέ ογυϑῖα Οὐ  ΟἸΉΣ 
ἴοοα 20 παρόντος] οἷ. ν. 12 Βα. 3 

᾿ 
᾿ 

ἢ 

1ὅ 54α. 46 τὸ οὗ Τιβϑδοῦ (ν. βαρτα δᾶ ν. 11 5α.) Ρ. 19 5.6. Ὁ 



 Οἰγϊονῖβ οἱα(68) ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Β. 181 

άθα. Ο. 

τοῦ βασιλέως. σφαλεὶς οὖν τῆς ἐλπίδος ὁ Κουρίων 188 

ἐς λόφους ἀνέδραμεν ὑπό τε χαμάτου καὶ πνίγους 

χαὶ δίψης ἐνοχλούμενος. ὡς δὲ αὐτὸν κατεῖδον οὕτως 

ἔχοντα οἱ πολέμιοι, τὸν ποταμὸν ἐπέρων ἐς μάχην 

6 ἐσκευασμένοι" καὶ ὁ Κουρίων κατέβαινεν ἀφρόνως μάλα 
χαὶ καταφρονητικῶς. ἀσϑενῆ τὸν στρατὸν ἄγων. κυκλω- 184 

σαμένων δ᾽ αὐτὸν τῶν Νομάδων ἱππέων ἐπὶ μέν τινὰ 

χρόνον ἡπζθραι καὶ ἐς βραχὺ συνεστέλλετο. ἐνοχλού- 

μενος δὲ ἀνέφευψεν αὖϑις ἐς τοὺς λόφους. ᾿᾽4σένιος 18 

τπομὲν δὴ Πολλίων ἀρχομένου τοῦ κακοῦ διέφυγεν ἐπὶ 

τὸ ἐν ᾿Ιτύχῃ στρατόπεδον σὺν ὀλίγοις. μή τις ἐξ Οὐά- 

θοῦ γένοιτο πρὸς τὴν δόξαν τῆς ἐνταῦϑα κακοπραγίας 

ἐπίϑεσις" Κουρίων δὲ φιῤόκικδύναις μαχόμενος σὺν 180 

ἅπασι τοῖς παροῦσιν ἔπεσεν, ὡς ἐπὶ τῷ Πολλίωνι μη- 

: δένα ἄλλον ἐπανελϑεῖν ἐς ᾿Ιτύκην. 

ο΄ τοιοῦτο μὲν δὴ τὸ τέλος τῆς ἀμφὶ τὸν Βαγράδαν 181 

ποταμὸν μάχης ἐγένετο. καὶ ἡ κεφολὴ τοῦ Κουρίωνος 

εὖ ἀποτμηϑεῖσα ἐς ᾿Ιόβαν ἐφέρετο" ἐν δὲ τῷ περὶ τὴν 

ἰϊτύχην στρατοπέδῳ τοῦ χακοῦ φανεροῦ γενομένου. 

30 Φλάμμας μὲν ὃ ναύαρχος αὐτίκα ἔφευγεν αὐτῷ στόλῳ, 

πρίν τινα τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἀγάλαβεῖν, ᾿“σίνιος δ᾽ ἐς 

᾿ τοὺς παρορμοῦντας ἐμπόρους ἀκατίῳ διαπλεύσας ἐδεῖτο 

αὐτῶν ἐπιπλεῦσαί τε καὶ τὸν στρατὸν ἀναλαβεῖν. καί 188 

' 

᾿ς Α μὲν ροβκὺ τὸν δαᾷ. 1, 46]. Μομᾶ. ὁ καταφρονητικῶς Υ, 
 καταφρονιχῶς Β, ἀφρονιχῶς 1Ὁ ἄγων] ἔχων οἱ. Μεπα., 5ρα 
ΘΕῚς 347. ΠΗ 8 ̓φ96. 814 οἷο. 9 ἀσίννιος ΒΌ, ἀσίνιος το παυὶ, 

᾿ς οἔ δὰ Λικίνιον 1 ἡ 119 16 τὸ ἀρΙοπάυτη οἱ. Μοπᾶ., ὈΘ6Π6, 
ΘΕ 8 601. 688, ΠῚ 8 847. 868 εἰς. 230 Βίαπιοα Ὁ ἔφυγεν 
τα Μροπᾶ., βοᾶ ἐξ φῬτϑϑῖ. 21 Ἀσίνιος --- 38 ἀναλαβεῖν οτη. Ὁ 

ἜΣ 9156α. ὕδεβ8. Ὁ. ο. 3, 48 Αβίηὶϊ τηθηξίομθια ποι ἔθοὶῥ, 56 
 Ματοῖϊ Ἠπῆ «αδοβίοτίβ (ν, δὰ 8 162) 
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182 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. [δεῖ Αὐ"ἱοὶ οαϊέι8 

τινες ἐς τοῦτο νυχτὸς ἐπέπλευσαν, ἀϑροόων δ᾽ ἐσβαι- 
νόντων ἐκείνων τά τε σχάφη κατεδύετο, καὶ τῶν ἀν- 
αἀχϑέντων οἱ ἔμποροι τοὺς πολλοὺς χρήματα φέροντας 

ἕνεκα τῶν χρημάτων ἐς τὴν ϑάλασσαν ἐρρίπτουν. καὶ 
τάδε μὲν ἦν ἀμφὶ τοὺς ἀναχϑέντας, ἕτερα δ᾽ ἐν τῇ γῇ, Ὁ 

νυχτὸς ἔτι, περὶ τοὺς ὑπολειφϑέντας ἐγίγνετο ὅμοια. 

καὶ μεϑ’ ἡμέραν οἱ μὲν τῷ Οὐάρῳ σφᾶς παρέδοσαν, ὃ 
δὲ ᾿Ιόβας ἐπελϑὼν περιέστησεν αὐτοὺς περὶ τὸ τεῖχος 

καὶ ὡς λείψανα τῆς ἑαυτοῦ νίκης κατηκόντισεν, οὐδέν 

τι φροντίσας οὐδὲ Οὐάρου παρακαλοῦντος. οὕτω μὲν ω 
δὴ τὰ σὺν Κουρίωνι ἐς Λιβύην ἐπιπλεύσαντα Ρωμαίων 
δύο τέλη διώλετο ἅπαντα καὶ ὅσοι μετ᾽ αὐτῶν ἦσαν 

ἱππεῖς τε καὶ ψιλοὶ καὶ ὑπηρέται τοῦ στρατοῦ" ᾿Ιόβας 
δ᾽ ἐς τὰ οἰκεῖα ἀνέστρεφε. μέγιστον ἔργον τόδε Πομ- 
πηΐῳ καταλογιζόμενος. 16 

καὶ τῶν αὐτῶν ἡμερῶν ᾿Αντώνιός τε περὶ τὴν 'Ι1λλυ- 4 
οίδα ἡττᾶτο ὑπὸ Ὀκταουίου {κατὰΣ “4]΄ολοβέλλα Πομπηίῳ 

στρατηγοῦντος, καὶ ΠΎΨΕΥΝ Καίσαρος ἄλλη περὶ Πλα- 

κεντίαν στασιάσασα τῶν ἀρχόντων κοτεβόησεν, ὡς ἔν 
τε τῇ στρατείᾳ βραδύνοντες καὶ τὰς πέντε μνᾶς οὐ :ὸ 

λαβόντες. ἥν τινα δωρεὰν αὐτοῖς ὁ Καῖσαρ ἔτι περὴ 

1 ἐς τοῦτον Β, νυχτὸς ἐς τούτου Ὁ ἀϑοόως δ Ὁ ῶ τῶν 
τε σκαφῶν τινὰ γ6] τινά τε σκάφη οἱ. Μοπᾶ., οἵ, 868. Ὁ. ο. 3, 48,4.νϑ 
“αὖ του]υϊυῖπθ ὔαπ ομθῦθ ΠΟμΠᾺ]}]1 (80. ἸΘηπ 0 6}1) ἀθρυῖσαθ- 
τϑηϑατ᾽, ἕοτῦ. γϑούθ, 80 τ 108 αὐἰάθιη αὰ86 ἈΡΡ. πϑυγϑῦ, οὕτη 
Οδθβᾶτθ ὁοπρτασηΐ, οἵ. οὐϊδιη Οδ85. Ὁ. 41, 42, 4. 4 ἕνεκα. 
εἰ χε ρημάτων Βρυσδ Ραΐανιὺ Μομά. » ᾿πῖατίδ, ΟΡΙΠΟΣ ὄδΒαα. ἕτερα 
τ γῇ: μεϑ' ἡμέραν, περὶ -- ὅμοια. καὶ {γὰρ οἱ μὲν 

δυντν ν᾿ τῷ οἷο. οἱ. Μδηα. 6011. ὕδθ8. Ὁ. 6. 3, 44. Ὅθηθ, βθ0ὰ 
μεϑ᾽ ἡμέραν τηϑ] τη Δ ΑἹ ροδβὺ ἐπελϑὼν ν. 8; Καὶ γῇ γυκτὸς ᾽ 
ἔτι περὶ --- ὅμοια καὶ μεϑ'᾽ ων τρὸ οἱ μὲν ζγὰρ τῷ Οὐάρῳ οἴο.. 
ξοχὺ. ἀ ρούην Ὁ ῬΡαΐεῦ 6 ἐγίγνετο, ὁουτ., αὖ νἱἀοίαγ, οχ 
ἐγένετο, Β 8 περὶ] ἐπὶ ὶϊ 12 ἅπαντα οτι. ἥν 11 (κατὰ 
ἃ. ΚοΡΙ], ἡττᾶτο πρφρ ψγμεν (ἐπικουρῶν»» ὑπὸ οοπίθοθταῦ ΜΘ 
6011. ὕα85. Ὁ: 41, 40, 3; 4ολοβέλλα ἃ]. 'ϑοινν., ναϊσὸ 



ἌΠΙΕ 

᾿φοαϊεῖο ηἰϊξηι ΟαΉ5.17 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Β. 133 

Βρεντέσιον ὑπέσχητο. ὧν ὁ Καῖσαρ πυϑόμενος ἐκ 

"Μασσαλίας ἐς Πλακεντίαν ἠπείγετο συντόμως καὶ ἐς 

ἔτι στασιάζοντας ἐπελϑὼν ἔλεγεν ὧδε" “τάχει μὲν ὅσῳ 
περὶ ἕκαστα χρῶμαι, σύνιστέ μοι᾿ βραδύνει δ᾽ ὃ πόλε- 

“μος οὐ δι’ ἡμᾶς, ἀλλὰ διὰ τοὺς πολεμίους ὑποφεύ- 

γοντας ἡμᾶς. ὑμεῖς δ᾽ ἔν τὲ Γαλατίᾳ πολλὰ τῆς ἐμῆς 

ἀρχῆς ὀνάμενοι χαὶ ἐς τόνδε τὸν πόλεμον ὅλον, οὐκ 

ἐς μέρος αὐτοῦ μοι συνομόσαντες ἐν μέσοις ἔργοις ἧ- 

μᾶς ἀπολείπετε καὶ τοῖς ἄρχουσιν ἐπανίστασϑε καὶ προσ- 

» τάττειν ἀξιοῦτε, παρ᾽ ὧν χρὴ προστάγματα λαμβάνειν. 

᾿μαρτυράμενος οὖν ἐμαυτὸν τῆς ἐς ὑμᾶς μέχρι δεῦρο 

φιλοτιμίας χρήσομαι τᾷ πατρίῳ νόμῳ καὶ τοῦ ἐνάτου 

τέλους, ἐπειδὴ μάλιστα τῆς στάσεως κατῆρξε, τὸ δέκατον 

διαχληρώσω ϑανεῖν: ϑρήνου δὲ ἀϑοόως ἐξ ἅπαντος τοῦ 
, τέλους γενομένου. οἱ μὲν ἄρχοντες αὐτοῦ προσπεσόντες 

ἱχέτευον, ὁ δὲ Καῖσαρ μόλις τε καὶ κατ᾽ ὀλίγον ἐνδιδοὺς 

ἐς τοσοῦτον ὅμως ὑφῆκχεν, ὡς ἑχατὸν καὶ εἴκοσι μόνους, 

οὗ χατάρξαι μάλιστα ἐδόκουν, διακληρῶσαι καὶ δυώδεκα 

αὐτῶν τοὺς λαχόντας ἀνελεῖν. τῶν δὲ δυώδεχα τῶνδε 

᾿ ἐφάνη τις οὐδ᾽ ἐπιδημῶν, ὅτε ἡ στάσις ἐγίγνετο" καὶ 

ὃ Καῖσαρ τὸν ἐμφήναντα λοχαγὸν ἔκτεινεν ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

ὡς ἡἣ μὲν δὴ περὶ Πλακεντίαν στάσις οὕτως ἐλέλυτο, 

' ὃ δὲ Καῖσαρ ἐς Ῥώμην παρῆλϑε. καὶ αὐτὸν ὃ δῆμος 

Ι Ἦν. Βρεντέσιον ζὼν» οἷ. Μεπᾶ., ον Βυινιαϊδῖὶ ααοϑεοὲ Ὁ, 
1} ἔϑτηθη ῬΤΟΌΔΗΒ, οὗ δὰ 1 8 296 ὑπέσχητο ἱ, ὑπέσχετο Ὁ, 

αἰσσσηατπθ θομυτω συντόνως, αὐοᾶ οοπίθοογεῦ ϑοθν., το. 
Μοεπᾶ.. εοὰ οὗ 8. 328 12 πετρίῳ 10 18 τὸν δέκατον τοὶ] 
τὸ ὃ. {μέρος οἱ. ΤΟΙ 5, οὗ 8 2362 1ὅ αὐτοῦ] αὐτῷ οἱ. 
Μεπᾶ. 22. ἐλύετο ῦ 

Π 12 φιλοτιμίας) οἵ. ϑαρί. Ὀὶν. [ὰ]. 61 28 βαᾳ. 8}1{6 1 
Ἶ ὟΝ . Ὁ, 41, 86, 1 οὐ ΡΙαὖ. ὕδ68. ο. 81, εἷος οογίθ ἔβ]8ο. ΟἿ. θέϊατα 

1  μεδο, Τανῖαβ τὰ. Οδθβασβ ὈΘΊ]Ότι οἶγ1]6, ἀϊ58. ϑέσαββΌ. 1901, 
458α. 
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184 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Β, [ς(68. αἰοσίαϊογ οἱ οοη δι 

πεφρικὼς ἡρεῖτο δικτάτορα, οὔτε τι τῆς βουλῆς ψηφι- 

ξομένης οὔτε προχειροτονοῦντος ἄρχοντος. ὃ δέ, εἴτξ 
παραιτησάμενος τὴν ἀρχὴν ὡς ἐπίφϑονον εἴτε οὐ χρή- 

ξων, ἄρξας ἐπὶ ἕνδεκα μόνας ἡμέρας (ὧδε γάρ τισι 
δοκχεῖ) ὑπάτους ἐς τὸ μέλλον ἀπέφηνεν ἑαυτόν τε χαὶ 
Πούπλιον ᾿Ισαυρικόν. εὐ. χρέα. τε ἐς τὰ ἔϑνη περι- 

ἔπεμπεν ἢ ἐνήλλαττεν, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ καταλέγων, ἐς μὲν. 
Ἰβηρίαν Μᾶρκον Δέπιδον, ἐς δὲ Σικελίαν Αὖλον ᾿41- 
βῖνον, ἐς δὲ Σαρδὼ Σέξστον Πεδουκαῖον, ἐς δὲ τὴν 

νεόληπτον Γαλατίαν Ζίέκμον Βροῦτον. τῷ δὲ δήμῷ 

λιμώττοντι σῖτον ἐπέδωκε καὶ τοὺς φυγάδας δεομένῳ 
καταγαγεῖν συνεχώρησε, χωρὶς Μίλωνος. αἰτοῦσι δ᾽ 
αὐτοῖς καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς διά τὲ πολέμους καὶ στά- 

σεις καὶ τὴν ἐκ τῶνδε τοῖς πιπρασκομένοις ἐποῦσαν 

εὐωνίαν, τὰς μὲν ἀποκοπὰς οὐκ ἔδωκε, τιμητὰς δὲ τῶν 
ὠνίων ἀπέφηνεν. ὧν ἔδει τοὺς χρήστας τοῖς δανείσασιν 

ἀντὶ τῶν χρημάτων διδόναι. καὶ τάδε πράξας περὶ 

χειμερίους τροπὰς περιέπεμπε τὸν στρατὸν ἀπαντᾶν ἐς 
τὸ Βρεντέσιον αὐτός τὲ ἐξήει Ζεκεμβρίου μηνὸς Ῥω- 

μαίοις ὄντος, οὐκ ἀναμείνας οὐδὲ τῆς ἀρχῆς ἕνεκα τὴν 

νουμηνίαν τοῦ ἔτους πλησιάζουσαν. ὃ δὲ δῆμος εἵπετο 
παραχαλῶν συμβῆναι Πομπηίῳ: οὐ γὰρ ἄδηλον ἦν ἐβ 

Αὐσάο να τὸν νικῶντα τρέψεσθϑαι. ἱ 

καὶ ὃ μὲν ὥδευεν οὐδὲν ἐλλείπων δυνατῆς ἐπείξεως, 

ὁ δὲ Πομπήιος πάντα τὸν χρόνον τόνδε ναῦς ἐποιεῖτο 

ἷ 

ὁ Πούπλιον ϑομπ., πομπήιον Ἰἴρτὶ, ᾿Βουνηυτη νουξοταῦ 
66Ι. 8 5ᾳ. ἀλβῖνον] λλιῆνον ΒοΥΡΉΘΒΙ ὙΠ Ῥ. 290, Μοχηχηβθη, 
(1 1.. 15». 40, Ηδ]12], Εαβὲϊ ρυϑοίοσ., ἃ155. 108. 1816, Ῥ. Τῦ 5α.. 
Μοπᾶ., 811; ἀλβῖνον ᾿ἰδπϑὺ ὙΝΊΠΘταβΒ. Ἷ Ῥ. 4171 ἡ... 117 18 διά 
τε -- δ δοέυκυπχὰς οἵη. Υ 10 ὧν ϑομν., οἷς ΟἹ, οὗ (868. 
ΠΑ͂Σ 19 αὐτὸς δ᾽ Υ δεκεβρίου Ἵ 

Τ 
ΕΜ, 



οορίαο Οαο8. οἰ ῬογΡ.] ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Β. 185 

χαὶ στρατὸν αἰεὶ πλείονα καὶ χρήματα συνῆγε καὶ τὰς 

ἐν τῷ ᾿Ιονίῳ Καίσαρος τεσσαράκοντα ναῦς ἑλὼν ἐφύ- 

λασσεν αὐτοῦ τὸν διάπλουν τόν τε στρατὸν ἐγύμναζξε, 

συντρέχων καὶ συνιππεύων καὶ παντὸς ἐξάρχων πόνου 

β παρ᾽ ἡλικίαν: ὅϑεν αὐτῷ ῥᾳδίως εὔνοιά τε ἦν. καὶ 

συνέθεον ἐπὶ τὰ γυμνάσια Πομπηίου πάντες ὡς ἐπὶ 

ϑέαν. ἦν δ᾽ ἐς τότε Καίσαρι μὲν δέχα τέλη πεξῶν 

χαὶ Κελτῶν ἱππεῖς μύριοι. Πομπηίῳ δὲ πέντε μὲν ἐξ 

᾿ ἢταλίας, μεϑ' ὧν τὸν ᾿Ιόνιον διεπεπλεύκει, καὶ τούτοις 

τὸ ὅσοι συνετάσσοντο ἱππεῖς, ἐκ δὲ Παρϑυαίων δύο. τῶν 

σὺν Κράσσῳ πεπολεμηκότων τὰ ὑπόλοιπα, ..... καί τι μέ- 

Πρὸς ἄλλο τῶν ἐς «Αἴγυπτον ἐσβαλόντων μετὰ Γαβινίου. 

σύμπαντα ἀνδρῶν ᾿Ιταλῶν ἕνδεκα τέλη καὶ ἱππεῖς ἀμφὶ 

τοὺς ἑπτακισχιλίους. σύμμαχοι δ᾽ ἐξ ᾿Ιωνίας τε καὶ 
τὸ Μαχεδονίας καὶ Πελοποννήσου καὶ Βοιωτίας τοξόται 

χε Κρῆτες καὶ σφενδονῆται Θρᾷκες καὶ ὅσοι περὶ τὸν 

“Πόντον βέλεσι χρῶνται. ἱππεῖς τέ τινες Κελτῶν καὶ 

ἐχ Γαλατίας ἕτεροι τῆς ἑῴας Κομμαγηνοί τε ὑπ᾽ ΄4ν- 

τιόχου πεμῳφϑέντες καὶ Κίλικες καὶ Καππαδόκαι καὶ 

30 ἐχ τῆς βραχυτέρας ᾿Δρομενίας τινὲς καὶ Παμφύλιοι καὶ 

Πισίδαι. ὧν οὐχ ἅπασιν ἐς μάχας, ἀλλ᾽ «ἐς φρούρια 

ἢ ὃ Πομπηίου οτὰ. 8 μύριοι] ἴπ παταρθσο σϑοίθ οἰζοπαιϊὺ 
᾿ς Ῥηπηδηη ΠῚ. 488 δᾶπ. 60 49 μεϑ΄ ὧν Μύβρῃ., δι᾿ ὧν ΟἹ 
ΤΊ υπαροίϊτη Ἰοστομασα τὐὖ πατηθυτιβ οἰβοθγθίαν, δαϊοϊθπάστη 8]1- 

᾿ς αὐἱᾶ νἱαϊῦ βοῆπ., ᾿ἰδουπδχη βἰρηϊῆοαν! ροβὺ ὑπόλοιπα; Μϑεανὶρ, 
᾿Ἀαν. οὗὗ. ΠῚ ». 77 8αᾳ.. οἱ.: τὰ ὑπόλοιπα καὶ τέσσαρα, μέρος 

᾿ ἄλλο εἰς. γε] τ. ὑ. καὶ τέσσαρα ἄλλα τῶν οἴο., αἰγαταααθ τηδ]8 

ς 1 δέκα τέλη] οἵ. Ῥγυχαδηῃ 1Π|Ρ. 488 δαῃ. ὅ9, ΠθοχηθΖθυβκὶ 
Ε (Ὁ. δὰ 8 136) ν». 161 10 5αᾳ. δύο] οἵ. 8 66 οὐ δάῃ. 101. 
᾿ 12 ἃθ (δθιηαπίβ ν. Μοτήσηβθη, ΕΡΗ. ϑρίρυ. ὅ (1884) Ρ. 16 

ἕ 
18 ἔνδεχα τέλη] οἵ. Ὀτυτηδηπ ΠΠ Ρ. 418, (δ68. Ὁ. ὁ. 8, 4, 1 

ά49α.Ο, 
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186 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. [Ρογῃιροῖνιδ οοηηἐϊοηαἴιν" 

ά49α.Ο. 

καὶ ταφρείας καὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν τοῦ ᾿Ιταλικοῦ 
στρατοῦ χρῆσϑαι διενοεῖτο, ἵνα μηδένα τῶν ᾿Ιταλῶν 

204 τοῦ πολέμου περισπῴη. καὶ τάδε μὲν ἦν αὐτῷ τὰ 
πεζά, νῆες δὲ μακραὶ μὲν ἐντελεῖς τοῖς πληρώμασιν 

ἑξακόσιαι, καὶ τούτων ἐς ἑκατὸν Ρωμαίων ἐπιβατῶν, ὁ 
αἱ καὶ μάλιστα προύχειν ἐδόκουν, πολὺ δὲ ὁλκάδων 
χαὶ σχευοφόρων ἄλλο πλῆϑος. ναύαρχοί τε πολλοὶ 

κατὰ μέρη. καὶ ἐπ’ αὐτοῖς Μᾶρκος Βύβλος. 

90 ὡἧἧςςἙ δέ οἱ πάντα ἦν ἕτοιμα, συναγαγὼν ὅσοι τε ἦσαν ὅθ 

ἀπὸ τῆς βουλῆς καὶ ἀπὸ τῶν καλουμένων ἱππέων καὶ τὸ 
τὸν στρατὸν ἅπαντα ἐς ἐπήχοον, ἔλεξεν ὧδε: “καὶ 

᾿Αϑηναῖοι τὴν πόλιν ἐξέλιπον, ὦ ἄνδρες, ὑπὲρ ἐλευϑε- 

ρίας τοῖς ἐπιοῦσι πολεμοῦντες, οὐ τὰ οἰκήματα πόλιν, 
ἀλλὰ τοὺς ἄνδρας εἶναι νομίζοντες" καὶ τόδε πράξαντες 

ὀξέως αὐτὴν ἀνέλαβόν τε καὶ εὐκλεεστέραν ἀπέφηναν" 16 
καὶ ἡμῶν αὐτῶν οἱ πρόγονοι Κελτῶν ἐπιόντων ἐξέλι- Ὁ 

πον τὸ ἄστυ, καὶ αὐτὸ ἀνεσώσατο ἐξ ̓ Δρδεατῶν Κάμιλ- 
λος δρμώμενος. πάντες τε οἱ εὖ φρονοῦντες τὴν ἐλευ- 

200 ϑερίαν, ὅπῃ ποτ᾽ ἂν ὦσιν. ἡγοῦνται πατρίδα. ὃ -καὶ 

ἡμεῖς ἐνθυμούμενοι δεῦρο διεπλεύσαμεν, οὐ τὴν πα- 30. 

1 καὶ ταφρείας οπι. Υ͂ 8 τάδε] τοσάδε οἱ. Μοπά., 
ἱπαῦύ. ὅ δοϑὶὺ Μοπᾶ., βορὰ ἱπύθι]θρο οὐτὰ ϑομτ.: καὶ 
τούτων (80. νεῶν) ἐς ἑκατὸν (80. νῆες) Ρωμαίων (ἦσαν) ἐπι- 
τ 8 βουβῖνος ΟἹ, ΒιιδίιιΒ Ὁ, Βίβουλος οοτ. Βαύροτ8, 

8Υ. Ἰθοῦ. ν. ὅ98 11 ἐς ἐπήκοον {καλέσας οἱ. Μοπᾶ., 564 
6. 8.178 11 Ἀρδεατῶν Μυβργτ., ἀρδεάτου ΟἹ, 65: αγάεα Ὁ ; 
18 58ᾳ. οἱ εὖ φρονοῦντες, τὴν ἐλευϑερίαν ὕπῃ ποτ᾽ ἂν (ἔχ)ωσιν, 
ἡγοῦνται πατρίδα οἱ. Ἐϊηΐμονοι, Πμοὶπ. Μα8. 40 (1891) Ρ». 480 
19 ὃ] ἃ οἱ. Μοπά,, 5θα γϑβρίοἱὺ δὰ πάντες τε οἱ εὖ φρονοῦντες οἴ. 

ὅ ἑξακόσιαι] οἵ. 1. Κτοιπαγον, ῬΏ110]. ὅ0 (1897) ν. 488 5αα. 
18 5ᾳ. οὐ τὰ οἰκήματα πόλιν οἷο. οϑῦ Ἰοο8 ΘοΙμτηπηῖβ ἰπα 6 8Ὁ 
ΑἸοδθο (ν. ἔγ. 38 ἂρ. Βουρῖ, Ῥοθῦ. ᾿γυ. συ. ΠΠ2, οὗ Αὐιϑυα. ΤΠ 
Ῥ. 318 ρα. Ὀ1πᾶ. Ἤ 
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τρίδα ἐκλιπόντες, ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτῆς παρασκευασόμενοί 

τε χαλῶς ἐνθάδε καὶ ἀμυνούμενοι τὸν ἐκ πολλοῦ μὲν 

ἐπιβουλεύοντα αὐτῇ, διὰ δὲ τοὺς δωροδοκοῦντας τὴν 

᾿Ιταλίαν ἄφνω καταλαβόντα. ὃν ὑμεῖς μὲν ἐψηφίσασϑε 301 

5 εἶναι πολέμιον, ὃ δὲ καὶ νῦν ἡγεμόνας ἐς τὰ ἔϑνη τὰ 

ὑμέτερα περιπέμπει καὶ τῇ πόλει τινὰς ἐφίστησι καὶ 

ἑτέρους ἀνὰ τὴν ᾿Ιταλίαν᾽ τοσῇδε τόλμῃ τὸν δῆμον 

ἀφαιρεῖται τὴν ἡγεμονίαν. καὶ εἰ τάδε πολεμῶν ἔτι 208 

χαὶ δεδιὼς καὶ δίκην σὺν ϑεῷ δώσων ἐξεργάξεται. τί 

ὁ χρὴ νικήσαντα προσδοκᾶν ἐκλείψειν ὠμότητος ἢ βίας: 

χαὶ τάδε πράττοντι κατὰ τῆς πατρίδος σύνεισίν τινὲς 

ἐωνημένοι χρημάτων ὧν ἐκχεῖνος ἀπὸ τῆς ὑμετέρας 

Γαλατίας πεπόρισται. δουλεύειν ἀντὶ τῆς πρὸς αὐτὸν 

1 ἐχεῖνον ἰσονομίας αἱρούμενοι. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἐξέλιπον 209 

ο οὐδ᾽ ἂν ἐκλίποιμι τὸν μεϑ’ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ ὑμῶν 
ἀγῶνα, ἀλλὰ καὶ στρατιώτην ἐμαυτὸν ὑμῖν καὶ στρατη- 

γὸν ἐπιδίδωμι καί, εἴ τις ἔστι μοι πολέμων ἐμπειρία 

χαὶ τύχη ἀηττήτῳ μέχρι νῦν γενομένῳ. καὶ τάδε μοι 

πάντα τοὺς ϑεοὺς ἐς τὰ παρόντα συνενεγκεῖν εὔχομαι 

 χαὶ γενέσϑαι τῇ πατρίδι κινδυνευούσῃ καϑὰ καὶ περι- 

χτωμένῃ τὴν ἡγεμονίαν αἴσιος. ϑαρρεῖν δὲ χρὴ τοῖς 210 

τε ϑεοῖς χαὶ αὐτῷ τῷ λογισμῷ τοῦ πολέμου, καλὴν 

 χαὶ δικαίαν ἔχοντι φιλοτιμίαν ὑπὲρ πατρίου πολιτείας, 

 18α. παρασκευασόμενοί τεῖὶ οὖ, ΘΟΥΥ. ΟΧ -ἀμενοί τε, Β, παρα- 
᾿σχευασάμενοί τεῦ θ ἡμέτερα ΦῸΟ 9 δεδιὼς} ϑαθδυσὶ ὑπὲρ 
ΟΝ μέλλοντος 12 ἡμετέρας Ο, γυϊρὸ 1ὅ οὐδ᾽ ΒΚ., οὔτ᾽ ΟἹ, 

. Θὐϊδτη Ῥαρυσότσατα δαοίοτθβ, ααἱ πδ8 ἔογυτπδβ 51}6 ἀἰβουίταϊπθ 
πεαγραηὶ 117 μοι οπι. ο᾽ 28 ἔχοντος ἀπθιξαπίθι οἱ. 
ΠΕ, ϑύθρῃ. {τῆςΣ πατρίου πολ. οἱ. Μοπά. 

Π 10 οχ 8411. Οὐ. 20, 16 Ὅν81] πηρθοταίοσθ γϑὶ τολθ τὴ8 
αἰδοῖ ζοτίαββθ Θχργθββᾶ Ρυΐανιῦ Μοπᾶ. 
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188 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. [λέϑογηα Ῥοπιροϊαπογιην, 

ἐπὶ δὲ τούτῳ, τῷ πλήϑει τῆς παρασκευῆς τῷ τε νῦν 
ὕντι ἡμῖν κατὰ γῆν χαὶ κατὰ ϑάλασσαν καὶ τῷ γιγνο- 

μένῳ τὲ ἀεὶ καὶ προσεσομένῳ μᾶλλον, ἐπειδὰν τῶν ἔρ- 
γῶν ἁψώμεϑα. ὅσα γὰρ εἰπεῖν ἐπὶ τὴν ἕω καὶ τὸν ὦ 
Εὔξεινον πόντον ἔϑνη, πάντα, ἑλληνικά τε καὶ βάρ- ὁ 

βαρα, ἡμῖν σύνεστι" καὶ βασιλεῖς, ὅσοι Ῥωμαίοις ἢ 
ἐμοὶ φίλοι, στρατιὰν χαὶ βέλη καὶ ἀγορὰν καὶ τὴν 

ἄλλην παρασκευὴν χορηγοῦσιν. ἴτε οὖν ἐπὶ τὸ ἔργον 

ἀξίως τῆς τε πατρίδος καὶ ὑμῶν αὐτῶν καὶ ἐμοῦ, καὶ ἢ 
τῆς Καίσαρος ὕβρεως μνημονεύοντες καὶ ὀξέως ἐς τὰ τὲ 

παραγγελλόμενα χωροῦντες." ἢ 
ὃ μὲν ὧδε εἶπεν, ὁ δὲ στρατὸς ἅπας καὶ ὅσοι. 

ἦσαν ἀμφ᾽ αὐτὸν ἰἀπὸ τῆς βουλῆς, πολὺ καὶ γνωρι-, 

μώτατον πλῆϑος, εὐφήμουν ὁμοῦ καὶ ἐκέλευον ἄγειν, ὦ 
ἐφ᾽ ὅ τι χρήζοι. ὃ δέ (ἡγεῖτο γάρ, δυσχεροῦς ἔτι τῆς 

ὥρας οὔσης καὶ τῆς ϑαλάσσης ἀλιμένου, μετὰ χειμῶνα 
ἐπιπλευσεῖσϑαι τὸν Καίσαρα ὕπατόν τε ὄντα τὴν ἀρ- 
χὴν ἐν τοσῷδε διαϑήσεσϑαι) τοῖς μὲν ναυάρχοις προσ- 
ἕταττεν ἐπιτηρεῖν τὴν θάλασσαν, τὸν δὲ στρατὸν ἐς 

χειμασίαν ἐπιδιήρει καὶ περιέπεμπεν ἔς τε Θεσσαλίαν: 
καὶ Μακεδονίαν. ἶ 

καὶ Πομπήιος μὲν οὕτω τοῦ μέλλοντος ἀμελῶς ἐτε- 

χμαίρετο, ὃ δὲ Καῖσαρ, ὥς μοι προείρητο, περὶ χειμε- 

ρέους τροπὰς ἐς τὸ Βρεντέσιον ἠπείγετο, νομίζων τῷ 

ἀδοκήτῳ μάλιστα ἐχπλήξειν τοὺς πολεμίους. οὔτε δὲ 9 

1 τούτῳ] τούτοις οἷ. θη. ἀ4 (ὧὡφδ εἰπεῖν οἱ. Η. ΒέθρΆ., 
ταδὶ; ἰπθοορο: ὅσα γὰρ εἰπεῖν (80. ἔστιν) --- ἔϑνη 18 6α; ϑοηα- ὦ 
ἐογὶο δηιεβέγίψιο ογαϊηθ (ὐ, 1. 6. ἀπὸ τῆς βουλῆς καὶ ἀπὸ τῶν 
καλουμένων ἱππέων, ἴονγύαβδβθ τϑοίθ, οὗ. 8 90ῦ 14 ἄγειν (σφᾶς 
οἱ. Μεμᾶ., βρὰ οὗ δᾶ 1 8 2238. 18 ναυάρχοις] ναυλόχοις Ὁ 
18 εᾳ. προσέτασσεν Β 28 οὕτὴ Μοπά. βχβρθούαυθυῖβ προείρηται, 
οὖ 816. νοσυ Ὁ ἶ 
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ἀγορὰν οὔτε παρασχευὴν οὔτε τὸν στρατὸν τὸν ἕαυ- 

τοῦ πάντα ἠϑροισμένον ἐν τῷ Βρεντεσίῳ καταλαβών, 

τοὺς παρόντας ὅμως ἐς ἐκκλησίαν συναγαγὼν ἔλεγεν" 

8 “οὔτε τῆς ὥρας τὸ χειμέριον, ὦ ἄνδρες. οἱ περὶ τῶν. 

5 μεγίστων ἐμοὶ συναίρεσϑε, οὔϑ᾽ ἡ τῶν ἄλλων βραδυ- 

β τὴς ἢ ἔνδεια τῆς πρεπούσης παρασχευῆς ἐφέξει μὲ τῆς 

δρμῆς᾽ ἀντὶ γὰρ πάντων ἡγοῦμαί μοι συνοίσειν τὴν 

᾿ φαχυεργίαν. καὶ πρώτους ἡμᾶς, οἱ πρῶτοι συνεδρά- 

μομὲν ἀλλήλοις, ἀξιῶ ϑεράποντας μὲν ἐνταῦϑα καὶ 
1ὸ ὑποζύγια καὶ παρασκευὴν καὶ πάνϑ'᾽ ὑπολιπέσϑαι, ἵνα 

ἡμᾶς αἱ παροῦσαι νῆες ὑποδέξωνται, μόνους δ᾽ εὐθὺς 

᾿ ἐμβάντας περᾶν, ἵνα τοὺς ἐχϑροὺς διαλάϑοιμεν, τῷ 

᾿ μὲν χειμῶνι τύχην ἀγαϑὴν ἀντυϑέντες, τῇ δ᾽ ὀλιγότητι 

τόλμαν. τῇ δ᾽ ἀπορίᾳ τὴν τῶν ἐχθρὸν εὐπορίαν, ἧς 

τὸ ἔστιν ἡμῖν εὐθὺς ἐπιβαίνουσιν ἐπὶ τὴν γῆν κρατεῖν, 

ἣν θη ὅτι μὴ πα νκρεύον οὐδέν ἔστιν ἴδιον. ἴωμεν 

οὖν ἐπὶ ϑεράποντάς τε χαὶ δκεύη χαὶ ἀγορὰν τὴν 

ἐχείνων, ξως χειμάξύυσιν ἐν ὑποστέγοις. ἴωμεν. ἕως 

᾿ Πομπήιος ἡγεῖται κἀμὲ χειμάξειν ἢ “νρὶ πομπὰς καὶ 

το ϑυσίας ὑπατιχὰς εἶναι. εἰδόσι δ᾽ ὑμῖν ἐχφέρω δυνατώ- 

τατον ἐν πολέμοις ἔργον εἶναι τὸ ἀδόκητον" φιλότιμον 

δὲ χαὶ πρώτιστον δόξαν ἀπενέγκασϑαι τῶν ἐσομένων 

 χαὶ τοῖς αὐτίχα διωξομένοις ἡμᾶς ἀσφαλῆ τὰ ἐκεῖ 
ΝΠ οἰμάσαι: ἐγὼ μὲν δὴ καὶ τόνδε τὸν καιρὸν 

3: πλεῖν ἂν ἢ λέγειν μᾶλλον ἐβουλόμην, ἵνα μὲ Πομ- 

᾿πήιος ἴδῃ. νομίζων ἔτι τὴν ἀρχὴν ἐν Ῥώμῃ διατί- 

; 

" 12 διαλάϑωμεν ταδ] αἱ Μοπᾶ. 18 ἀντιτυϑέντες Θπ: ἃ ταδὶ 
Μομᾷ,, ἀντιτιϑέντας Μυθρν. 14 ἧς] οἷ ΟΥ 16 ἡμῖν Υ᾽Ο, 

] ᾿ ὧμῖν ὀϑύουϊ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπιβαίνουσι καὶ (610) κρατεῖν, α Βαργᾶ 
ἐπιβαίνουσι, γ ϑαρτα χρατεῖν ἀἀάϊ 5, Β᾽ ἀποβαίνουσιν οἷ. 
Μύθρυ,, οὐ ἰώ γογυϊῦ (4, τη8]6 11 ὀκευὴν ὃ 22 πρώτιστον) 
᾿απρϑπάυτη οὕτα δόξαν ἀπενέγκασϑαι 
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190 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Β. [Οδ68. ἐῃν Ἐρύνιμη ἐγαγβῖξ 

ϑεσϑαι" τὸ δὲ Ἰδβέτεψον εὐπειϑὲς εἰδὼς ὅμως ἀναμένω 

τὴν ἀπόκρισιν. 

ἀναβοήσαντος δὲ σὺν ὁρμῇ τοῦ σερενον παντὸς 1 
᾿'ἄγειν σφᾶς, εὐθὺς ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν ἦγεν ἀπὸ τοῦ 
βήματος. πέντε πεξῶν τέλη καὶ ἱππέας λογάδας ἕξακο- ε΄ 

σίους. καὶ ἐπ’ ἀγκυρῶν ἀπεσάλευε κλυδωνίου δια- 

ταράσσοντος. χειμέριοι δ᾽ ἦσαν τροπαί, καὶ τὸ πνεῦμα 

ἄκοντα καὶ ἀσχάλλοντα κατεχώλυε, μέχρι καὶ τὴν πρώ- 
τὴν τοῦ ἔτους ἡμέραν ἐν Βρεντεσίῳ διατρῖψαι. καὶ 

δύο τελῶν ἄλλων ἐπελθόντων, ὃ δὲ χαὶ τάδε προό- τὸ 

λαβὼν ἀνήγετο χειμῶνος ἐπὶ ὁλκάδων" αἵ γὰρ ἦσαν αὐτῇ 
νῆες ὀλίγαι μαχραί. Σαρδὼ καὶ Σικελίαν ἐφρούρουν. 

ὑπὸ δὲ χειμώνων ἐς τὰ Κεραύνια ὕρη περιαχϑεὶς τὰ 

μὲν πλοῖα εὐθὺς ἐς Βρεντέσιον ἐπὶ τὴν ἄλλην στρα- 
τιὰν περιέπεμπεν., αὐτὸς δ᾽ ἤει νυκτὺς ἐπὶ πόλιν Ὡρι- τὖ 

χον διὰ τραχείας ἀτραποῦ καὶ στενῆς, ἐς μέρη πολλὰ 

διασπώμενος ὑπὸ τῆς δυσχωρίας, ὡς εὐεπιχείρητος ἄν, 
εἴ τις ἤσϑετο, ἡγυύνθνα. περὶ δὲ τὴν ἕω μόλις αὐτῷ 

συνήει τὸ πλήθοῦ, χαὶ ὃ φρούραρχος ὁ τῆς ᾿ϑρίκου, 

τῶν ἔνδον αὐτῷ προειπόντων οὐ κωλύσειν ἐπιόντα 90 

Ῥωμαίων ὕπατον. τάς τὲ κλεῖς παρέδωκε τῷ Καίσαρι 

καὶ παρ᾽ αὐτῷ κατέμεινε τιμῆς ἀξιούμενος. Δουχρή- 
τιος δὲ καὶ Μινούκιος ἐπὶ ϑάτερα τῆς Ὡρίκου ναυσὶν 

ὀκτωκαίδεκα μακραῖς Πομπηίῳ σῖτον ἐν πλοίοις φυλάσ- " 
Ἁ ὅοντες τά τὲ πλοῖα κατέδυσαν, ἵνα μὴ ὃ Καῖσαρ αὐτὰ 

λάβοι, καὶ ἐς Δυρράχιον διέφυγον. ἀπὸ δὲ τῆς ᾿Ωρί- 

6 ἐπεσάλευε 1, 564 οἵ. Ῥ]αύ. Ῥοτηρ. ο. 1: ἐπ᾽ ἀγκυρῶν πρόσω 
τῆς χώρας ἀποσαλεύων 18 περιαχϑ εὶς] παραχϑεὶς γ6] παρενε- 
χϑεὶς οἱ. Μοῃά. 1ὅ βΒᾳ. νώρικον Υ, οοπδύ., ᾿φρικὸν 5οῖ. ΒΚ. 
18 τὴν ἀρ] ουὶ ταδὶ Μαεπά., δὲ οἵ, ΤΠΙΟΘΕΒΟᾺ Ῥ. 26 56. 22 8α. λου- 
χρίτιος Ὁ 28 μινούτιος νὰ (οἱ ἐπὶ οἱ. Μοπᾶ., ββᾷ οὗ 
Δ 1 8112 26 λάβῃ 



᾿ Ῥρηιρ. ἐς Δαορᾶ. αἄυονῖ!] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. 191 
48α. Ο, 

χου Καῖσαρ ἐς ̓ Ζπολλωνίαν ἠπείγετο" καὶ τῶν ᾿4πολλοω- 

νιατῶν αὐτὸν δεχομένων. Σταβέριος ὃ φρούραρχος 

ὅ ἐξέλιπε τὴν πόλιν. καὶ ὁ Καῖσαρ ἁλίσας τὸν ἑαυτοῦ 5271 

στρατὸν ἀνέμνησεν. ὅτι διὰ τὴν ταχυεργίαν τοῦ τὲ χει- 

ἐμῶνος σὺν τῇ τύχῃ περιγένοιντο καὶ ϑαλάσσης τοσῆσδε 

χωρὶς νεῶν χρατήσειαν Φριχόν τε καὶ ᾿Ζ4πολλωνίαν 

ἀμαχεὶ λάβοιεν καὶ τὰ τῶν πολεμίων ἔχοιεν, καϑάπερ 

. εἶπεν, ἀγνοοῦντος ἔτι Πομπηίου. “ εἰ δὲ καὶ Δυρράχιον᾽, 328 

ἔφη, “τὸ ταμιεῖον τῆς Πομπηίου παρασχευῆς προλά- 

ιὸ βοιμεν, ἔσται πάντα ἡμῖν, ἃ ἐκείνοις δι’ ὅλου ϑέρους 

πεπονημένοις". τοσαῦτα εἰπὼν ἦγε συντόμως ἐπὶ τὸ 

“Ἰυρράχιον αὐτοὺς ὁδὸν μακράν, οὔτε ἡμέρας οὔτε 

): ἀναπαύων. Πομπήιος δὲ προοῦνν ἀντιπαρ- 5329 

ὠδευεν ἐκ Μακεδονίας. σὺν ἐπείξει καὶ ὅδε πολλῇ, 

πο νν τε τὴν ὕλην, ἣν παρώδευεν, ἵνα ἀκώεχ, δύσ- 

βατος εἴη, καὶ ποταμῶν γεφύρας διαιρῶν καὶ ἀγορὰν 

τὴν ἐν μέσῳ πᾶσαν ἐμπειρία: ἐν μεγίστῳ. καϑάπερ 

ἦν, χαὶ ὅδε τυϑέμενος τὴν ἑαυτοῦ παρασχευὴν δια- 

φυλάξαι. πονιορτὸν δ᾽ ἢ πῦρ ἢ καπνὸν εἴ ποτε μακρό- 280 

οϑεν ἴδοιεν αὐτῶν ϑηδεέροε, νομίξοντες εἶναι τὰ ἀλλή- 

λων, ἐφιλονίκουν ὡς ἐν ἀγῶνι δρόμου. καὶ οὔτε 

τροφῇ μα ρὸν ἐδίδοσαν οὔτε ὕπνῳ" ἔπειξις δ᾽ ἦν καὶ 

σπουδὴ καὶ βοαὶ τῶν ἀγόντων αὐτοὺς ὑπὸ λαμπτῆρσι, 

χαὶ ϑόρυβος ἔκ τοῦδε πολὺς καὶ φόβος. ὡς τῶν πολε- 

"5 ὁ μίων αἰεὶ δ ἐγδαζόντων: ὑπὸ δὲ χαμάτου τινὲς ἀπερρί- 

πτουν, ἃ ἔφερον, ἢ ἐν φάραγξι διαλαϑόντες ὑπελεί- 

Π --- 

τς 8 σταμέριος 1, Ταριογίμ5 Ὁ δ τῇ ἀθ]ουῖ τπϑυϊῦ Μοπά. 
᾿ περιγένοιτο ΒῚὶ τι ἔχοιεν" γοσγεῦ Ὁ, ἔχοι ΒῚ1, ἔχει υΥΟ 9 5αᾳ. παρα- 

λάβοιμεν 8 10 84. τὰ ἐκείνοις -- πεπονημένα οατα ΜΌΞρΡΥ. 
τὸ Μοπᾶ., δὖ θὐΐατη ἐσδᾶϊδω Ῥομδ 11 συντόνως οἱ. Ἠοτύ- 

, ς ῊΝ Ε οἷ. ῬΆΠΟΙ. 116 (1877) Ρ. 38 6011. 8 368, τοῦ. Μεπᾶ., 
ὰ 8 192 18 Ξᾳ. ἀντιπαρώδευσεν ἱ 
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199 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. [Οα68. οἱ Ῥογιρ. αα 1) υνΥ]αοῖι. ᾿ 

ποντο, τὴν αὐτίκα ἀνάπαυσιν τοῦ παρὰ τῶν ἐχϑρῶν 
φόβου διαλλασσόμενοι. Ἴ 

τοιαῦτα δὲ ἑκατέρων χαχοπαϑούντων προύλαβεν ὃ 
ὅμως ὃ Πομπήιος τὸ “Ὀυρράχιον καὶ παρ᾽ αὐτὸ ἐστρα- 

τοπέδευσεν. ναῦς τε ἐπιπέωψας Ὥριχον αὖϑις εἷλε καὶ 
τὴν ϑάλασσαν ἀκχριβεστέραις φρουραῖς ἐφύλασσεν. ὃ 
δὲ Καῖσαρ τοῦ Πομπηίου τὸν Ἄλωρα ποταμὸν ἐν μέσῳ 

ϑέμενος ἐστρατοπέδευσε. καὶ τὸν ποταμὸν διαβαίνον- 
τες ἱππομάχουν ἀλλήλοις ἀνὰ μέρη, ἀϑρόοις δὲ τοῖς, 

στρατοῖς οὐ συνεπλέκοντο, Πομπήιος μὲν ἔτι γυμνάξων 

τοὺς νεοστρατεύτους, ὁ δὲ Καῖσαρ τοὺς ἐκ Βρεντεσίου. 

περιμένων. νομίσας δ᾽ ἔαρος μὲν αὐτοὺς ἐπὶ ὁλκάδων. 
διαπλέοντας οὐ λήσειν τὰς τοῦ Πομπηίου τριήρεις, 
ϑαμινὰ ἐς φυλακὴν ἀναπλεούσας, χειμῶνος δ᾽ εἰ παρα-᾿ 

βάλλοιντο, ναυλοχούντων ἐς νήσους τῶν πολεμίων, 1 

λαϑεῖν ἂν αὐτοὺς ἴσως ἢ καὶ βιάσασϑαι μεγέϑει τε 

νεῶν καὶ πνεύματι, μετεπέμσετο κατὰ σπουδήν. οὐκ 
ἀναγομένων δ᾽ ἐχείνων αὐτὸς ἔκρινεν ἐπὶ τὴν στρα- 

τιὰν διαπλεῦσαι λαϑών, ὡς οὔ τινος αὐτὴν ἄλλου δᾳ- 

δίως ἐπαξομένου. καὶ τὸ βούλευμα ἐπικρύψας ἔπεμπε: 

τρεῖς ϑεράποντας ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἀπὸ δυώδεκα στα- 

δίων ὄντα, οἵ κελήτιον ὀξὺ καὶ κυβερνήτην τὸν ἄριστον. 

1 5αᾳ. τῷ Πομπηίῳ --- ἀντεστρατοπέδευσε οἱ. ϑοίν,. (οἔ. Ο888.. 
Ὁ. 41. 47, 1) γϑὶ ζοὐ πόρρων τοῦ Πομπ.---ἐστρ.. ῬοΒΒ515 οἰϊδιη τοῦ 
Πομπηίου ζπροσχωροῦντος γ8] τοῦ Πομπηίου {τὲ καὶ ἑαυτοῦ 
τ Ἄλωρα)] Ἄψον δΒοτῖδὶ νοϊαϊὺ Βαΐροτιβ, γατϊ. Ἰθοῦ. Ῥ. 841, απο, 
γϑ]αὺ παρον Ὁ. Ὑ106111, Κ'δαα! 108]. αἱ 810]. οἶαβ5β. 10 (1902) ν. ἀθ9. 
(οἴ. ὕδ685. Ὁ. ὁ. 8, 18, ὅ; 19,1, Οα58. Ὁ. 41, 41, 1, Τπισϑη. ὅ, 462), 
Βθᾷ αὖ ἴῃ τὸ ἱποουύδ οὕτὰ Μοπᾶ. ποὸπ τασΐανϊ 12 ἦρος 501. 
Μεπά., οοπδβύ. 1ὅ ἐς] περὶ οἱ. ϑοιν. 19 τινος ἂν αὐτὴν ῦῷῦὦ΄ὦ΄ 
21 ἐπὶ τὸν ζῷον. ποταμὸν οἱ. Μοπᾶ. (οἵ. Ρ]Ιαῦ. ὕδ68. ο. 88,. 
Βοῖββ. δᾶ 885. Ὁ. 41, 4, 3), 5608 “6. Πυτηϊπο᾽ 8]. ΜΑΣ, 9, 8, 3. 
πρὸς τὸ ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ ΡΙαῦ. ἃρορῃύμ. Ο. 865. 9 δυώ- 
δεκα] ἄμο Ὁ. Μυϊΐο τηϑίογθιη πυτηθυυπη Ἰαύθγθ υἱᾶϊῦ Μοπᾶ. 
22 κελλήτιον Β ὶ 

ἀδάε υδοτιυΣ5.ΐ 



Οαο8. παν ἐγαη δέν υμ}] ἘΜΦΎ ΛΙΩΝ Β. 198 

ὡς δή τινι πεμπομένῳ πρὸς Καίσαρος ἔμελλον ἕτοιμά- 

ἡ σειν. αὐτὸς δ᾽ ἀπὸ διαίτης ὑπεχώρησε μὲν ὡς κάμνων 

τῷ σώματι, τοὺς φίλους ἔτι ἑστιᾶσϑαι κελεύσας. ἐπι- 

ϑέμενος δ᾽ ἐσθῆτα ἰδιώτου καὶ ὀχήματος εὐθὺς ἐπιβὰς 

α ἐξήλασεν ἐπὶ τὴν ναῦν ὡς ὅδε ὧν ὁ πρὸς τοῦ Καί- 

σαρος ἀπεσταλμένος" τά τε λοιπὰ διὰ τῶν ϑεραπόντων 

προσέτασσεν, ἐγκεκαλυμμένος τε καὶ ἐν νυχτὶ μάλιστα 

᾿ἀγνοούμενος. χειμερίου δὲ τοῦ πνεύματος ὄντος ϑαρ- 

θεῖν ἐχέλευον οἱ ϑεράποντες τὸν χυβερνήτην ὡς τῷδε 

9 μάλιστα λησόμενοι τοὺς πολεμίους ἐγγὺς ὄντας. τὸν 

μὲν δὴ ποταμὸν ὃ κυβερνήτης εἰρεσίᾳ βιαξόμενος ἔπλει" 

ὡς δ᾽ ἐπὶ τὰς ἐκβολὰς ἀφίκετο καὶ ἡ ϑάλασσα σὺν 

χλυδωνίῳ καὶ πνεύματι τὸ δεῦμα ἀνέκοπτεν. ὃ μὲν 

 ἐπισπερχόντων αὐτὸν τῶν ϑεραπόντων ἐβιάξετο καὶ 

ὁ ὡς ἐς οὐδὲν προκόπτων ἀπέχαμνε καὶ ἀπεγίνωσκεν. 

ὃ δὲ Καῖσαρ ἀποκαλυψάμενος ἐνεβόησεν αὐτῷ" “ϑ8αρ- 

ρῶν ἴϑι πρὸς τὸν χλύδωνα’ Καίσαρα φέρεις καὶ τὴν 

᾿ Καίσαρος τύχην". ἐχπλαγέντων δὲ τῶν ἐρετῶν καὶ τοῦ 

χυβερνήτου προϑυμέα τε πᾶσιν ἐνέπιπτε καὶ ἡ ναῦς 
ο ὑπὸ βίας ἐξέπιπτε τοῦ ποταμοῦ. τὸ πνεῦμα δ᾽ αὐτὴν 

χαὶ τὸ κῦμα μετέωρον ἐς τὰς ὄχϑας διερρίπτει. μέχρι 

πλησιαξούσης ἡμέρας οἱ μὲν ἐδεδοίκεσαν ὡς ἐν φωτὶ 

χατάδηλοι τοῖς πολεμίοις ἐσόμενοι, ὃ δὲ Καῖσαρ. τῷ 
Ὡὔπτ΄ἴἷἝΠἕἝἕἝἕ ὁ ἜἜ Κ “5. 

4 ἐπιβὰς εὐθὺς οἱ. Μοπᾶ. 9 ὡς ἐν τῷδε ἃ 11 κατέ- 
πλει. ἀαοα οοπίθοοταῦ Μοπᾶ., ἴρ86 γϑέαθανιὐ 0011. Ζοβ. 8, 1ὅ 
12 ἀφίκοντο ταϑὶαϊῦ Μοπά. 18 καὶ πνεύματι, πν ἴῃ τϑ. (6 Χ 
9 πἰτηϊγττη), Ὑ, καὶ ῥεύματι Ὁ, καὶ ταραχῇ δ 14 ϑερα- 
πόντων] πολεμίων 16 1ὅ ὡς] ὃς Υ; ἐογύαββθ δ᾽᾽ααϊα ἰπίου- 
οἷαῖδβο οἱ. Μοπά., ἐβιάξετο οοτύθ ἱπίθ]θσθπᾶστη: “ΒΌΡΘΙΘΙΘ 
οοπαῦαβ δαί ἐς 6]. Νδιοκ, ἱπυΐ. ἀπεγίνωσλεν) ας ἄ68ρε- 

 ΤΟῆ8. ἑαηάίθηι οἰαννην 6 ηιαρῖδιιβ αδίϊοϊξ (4, βῖπθ ἀπθῖο. πὸμ οΧχ 
Τ ΘΧΘΙΏΡ]δΥΐ 50 10 ἀνεβόησεν ΥἹ 1058α. ϑαρρεῖ, ὧν βΒαρτῶ 

εἴ, ΕΟὺα0ὄ 19 τὲ οἵη. ἱ 
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194 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. [(68.Ῥοβένυγυζννν ηυϊεϊὲ 

δαιμονίῳ χαλεψάμενος ὡς φϑονερῷ, ἐφῆκε τὴν ναῦν 
ἐπανιέναι. ἣ μὲν δὴ πνεύματι ταχεῖ τὸν ποταμὸν 

ἀνέπλει, Καίσαρα δ᾽ οἱ μὲν ἐθαύμαζον τῆς εὐτολμίας, 

οἵ δ᾽ ἐπεμέμφοντο ὡς στρατιώτῃ πρέπον ἔργον εἶργα- 
σμένον, οὐ στρατηγῷ. ὃ δ᾽ οὐκέτι λήσεσϑαι προσ- 

δοκῶν Ποστούμιον ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ προσέταξε διαπλεῦσαί 
τε χαὶ φράσαι Γαβινίῳ τὸν στρατὸν εὐϑὺς ἄγειν διὰ 

ϑαλάσσης᾽ ἂν δ᾽ ἀπειϑῆῇ, ταῦτα προστάσσειν ᾿ἀντωνίῳ 
καὶ τρίτῳ μετὰ τὸν ᾿ἀντώνιον Καληνῷ. εἰ δ᾽ οἱ τρεῖς 

ἀποκνοῖεν, ἐπιστολὴ πρὸς τὸν στρατὸν αὐτὸν ἐγέγφα- 

στο ἄλλη, τὸν βουλόμενον αὐτῶν ἐπὶ τὰς ναῦς ἕπεσϑαν 
τῷ Ποστουμίῳ καὶ καταίρειν ἀναχϑέντας ἐς χωρίον, 
ἐς ὅ τι ὃ ἄνεμος ἐχφέρῃ, μηδὲν τῶν νεῶν φειδομέ- 

νους οὐ γὰρ νεῶν χρήξειν Καίσαρα, ἀλλὰ ἀνδρῶν. 
οὕτω μὲν ἀντὶ λογισμῶν ὁ Καῖσαρ ἐπεποίϑει τῇ τύχῃ. 

τάδε οὖν ὃ Πομπήιος προλαβεῖν ἐπειγόμενος ἐς μάχην 

διεσκευασμένος ἐπήει. καὶ δύο αὐτοῦ στρατιωτῶν ἐν 

μέσῳ τὸν ποταμὸν ἐρευνωμένων, ἧ μάλιστα εἴη διαβατός, 
τῶν τις Καίσαρος εἷς ἐπιδραμὼν τοὺς δύο ἀνεῖλε. χαὶ ὃ 

Πομπήιος ἀνέζευξεν, οὐκ αἴσιον τὸ συμβὰν ἡγούμενος. 

αἰτίαν δ᾽ εἶχε παρὰ πᾶσι καιρὸν ἄριστον ἐκλιπεῖν. 
Ποστουμίου δὲ διαπλεύσαντος ἐς τὸ Βρεντέσιον, ὃ 

μὲν Γαβίνιος οὐχ ὑποστὰς τὸ πρόσταγμα ἦγε τοὺς βου- 

λομένους διὰ τῆς ᾿Ιλλυρέδος, οὐδαμοῦ διαναπαύων᾽" καὶ 
ἀνῃρέϑησαν ὑπὸ τῶν Ἰλλυριῶν σχεδὸν ἅπαντες, καὶ 

ὁ Καῖσαρ ἤνεγκεν ὑπ’ ἀσχολίας. ὃ δ᾽ ᾿ἀντώνιος τοὺς 

ἑτέρους ἐπὶ τὰς ναῦς ἐπιβήσας ᾿4πολλωνίαν μὲν παρ- 

8 ταὐτὸ οἷ. Μεοπά., παος ἔρβδα Ο, 864 ταῦτα ροὐοεὺ ἔθυυϊ 
11 ἐπὶ τὰς ναῦς βυβρ. Μοπά., 5ρἃ οἵ 8 248 17 5αᾳ. τὸν ἐν 
μέσῳ ποταμὸν οἱ. Μϑπᾶ., ὈΘη6 19 ἐπιδραμὼν εἷς οἱ. Νδῦοκ, 
βίπθ οϑιαβῶ ἰάοηθ8 22 ποστομίου Ὦ. 1. Β ᾿ 



«ἀπἰοηίνδ. ἤιαγο ἐγαϊοῖ] ἘΜΦΎΛΙΟΝ Β. 195 

ἔπλευσεν, ἱστίοις μεστοῖς ἐπιπνέοντος ἀνέμου" χαλάδσαντος 

δὲ τοῦ πνεύματος περὶ μεσημβρίαν εἴκοσι τοῦ Πομ- 

 πηίου νῆες, ἐπ᾽ ἔρευναν τῆς ϑαλάσσης ἀναχϑεῖσαι, καϑ- 

᾿ορῶσι τοὺς πολεμίους χαὶ ἐδίωκον. τοῖς δὲ ὡς ἐν 

6 γαλήνῃ δέος ἦν πολύ, μὴ σφᾶς ἀνατρήσειαν ἢ καταδύ- 

σειν αἱ μαχραὶ τοῖς ἐμβόλοις" χαὶ τὰ εἰκότα παρεδκευά- 

ἔξοντο, σφενδόναι τε ἠφίεντο ἤδη καὶ βέλη. καὶ ὁ 

ἄνεμος ἄφνω μείξων ἢ πρότερον ἐπέρραξεν. αἵ μὲν 

δὴ μεγάλοις αὖϑις ἱστίοις ἐξ ἀέλπτου τὸ πνεῦμα ἐδέ- 

ὁ χοντο καὶ διέπλεον ἀδεῶς" αἵ δ᾽ ἀπελείποντο, ῥοϑίῳ 

᾿ χαὶ πνεύματι καὶ ϑαλάσσῃ κοίλῃ κακοπαϑοῦσαι. καὶ 

μόλις ἐς ἀλίμενα καὶ πετρώδη διερρίφησαν, δύο τινὰς 

ἐς τέλμα τῶν Καίσαρος κατενεχϑείσας ἑλοῦσαι. ᾿Δντώ- 

« γιος δὲ ταῖς λοιπαῖς ἐς τὸ καλούμενον Νυμφαῖον κατήχϑη. 

) καὶ τῷ Καίσαρι σύμπας ὃ στρατὸς ἤδη παρῆν, παρῆν 

ὃὲ χαὶ Πομπηίῳ. καὶ ἀντεστρατοπέδευον ἀλλήλοις ἐπὶ 
λόφων ἐν φρουρίοις πολλοῖς, πεῖραί τε ἦσαν περὶ ἕκα- 

στον φρούριον πυχναὶ περιταφρευόντων καὶ περιτει- 

χιζόντων ἀλλήλους καὶ γιγνομένων ὁμοῦ καὶ ποιούν- 
γτῶν ἐν ἀπόροις. ἐν δὲ ταῖσδε ταῖς πείραις περί τι 

φρούριον ἡττωμένου τοῦ Καίσαρος στρατοῦ λοχαγός. 

ᾧ Σχευᾶς ὄνομα ἦν. πολλὰ καὶ λαμπρὰ δρῶν ἐς τὸν 

1 μεστοῖς οἵα. Ὠ΄1α., ΒΚ., Μοπά., θυγόσθ, αὖ νἱαθύαν 
ἐμπνέοντος, ἃΘ αὰο οὐΐδτη Μοπά. οοριανοταῦ, οἱ. ΟΟὉ. Ρ. 280 
8. ἔρευσαν (810) Β 10 ἀπελίποντο Οἱ, οοὐτ. Μοπά. 12 μόλις 
᾿δηΐθ δύο τινὰς Ῥοπὶ τηϑ᾽αἱὺ βοῖνν., Ῥ6π6, πὶ ἕοστίθ οὔτα Μεπᾶ. τέλος 
ΒΟΥ ΟΘ πάλη δαὺ Δ] ̓ αυϊα ἱπέθτοὶ ἀϊθββθ ραθδιηπβ 12 5αᾳ. ᾿ἀσττσα 
γρουθαΐου" (ΔΙ 6πά.) 14 Νύμφαιον τηδ]αϊῦ Μοπάᾶ. 
19 Βα. ποιούντων] Πδοϑῖὺ Μοπᾶ., βοὰ οἵ. Ῥθτη. ἀθ οοσ. 8 186: ὡς 
ἐν αἰσχύνῃ ποιήσων τὴν πόλιν (Βι Βομοΐθκυ Ρ. 446) 

ὃ 246-900 ἀθ οταϊπθ τϑσυτη οὗ. Ο. Ὑ106111 (ν. δὰ 8 281) 
Ρ. 429 22 οὗ Ὁ. 1960, 11 ἀθ ϑοδουῷ οὖ Μίπαοίο οἵ. συσάδπςῃ ΠΙ 
ΡῬ 496 δά. 24 

1855 
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196 ἘΜΦΥΛΊΩΝ 8. [ϑοαουα οὐ Μετηιιοΐμ8 

ὀφθαλμὸν ἐτρώϑη βέλει καὶ προπηδήσας χατέσεισεν 
ὡς εἰπεῖν τι βουλόμενος. σιωπῆς δ᾽ αὐτῷ γενομένης, 

Πομπηίου λοχαγὸν ἐπὶ ἀνδρίᾳ γνώριμον ἐκάλει" “᾿σῶξε 
τὸν ὅμοιον σεαυτῷ, σδῶξε τὸν φίλον καὶ πέμπε μοι 

τοὺς χειραγωγήσοντας, ἐπεὶ τέτρωμαι. προσδραμόν- 

τῶν δ᾽ ὡς αὐτομολοῦντι δύο ἀνδρῶν, τὸν μὲν ἔφϑασε 
χτείνας, τοῦ δὲ τὸν ὦμον ἀπέχοψε. καὶ ὃ μὲν τάδε 

ἔπρασσεν ἀπογιγνώσκων ἑαυτοῦ καὶ τοῦ φρουρίου" τοῖς 
δ᾽ ἄλλοις αἰδὼς ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι καὶ ὁρμὴ προσ- 

ἔπιπτε. καὶ τὸ φρούριον περιεσώϑη., πολλὰ καὶ τοῦ 

φρουράρχου Μινουκίου παϑόντος, ᾧ γέ φασι τὴν μὲν 
ἀσπέδα ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν ἀναδέξασϑαι βέλη. τὸ δὲ 
σῶμα ἕξ τραύματα καὶ τὸν ὀφθαλμὸν ὁμοίως ἐκκο- 

πῆναι. τούτους μὲν δὴ Καῖσαρ ἀριστείοις πολλοῖς 

ἐτίμησεν, αὐτὸς δ᾽. ἐκ ΦΖυρραχίου τινὸς αὐτῷ πρασόσο- 

μένης προδοσίας, ἧκε μέν, ὡς συνέκειτο, νυκτὸς σὺν 
ὀλέγοις ἐπὶ πύλας καὶ ἱερὸν ᾿Δρτέμιδος ... 

τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος ἄλλην στρατιὼν ἐκ Συρίας 

ἦγε Πομπηίῳ «Σκιπίων» ὃ κηδεστής" καὶ αὐτῷ Γάϊος 
Καλουίσιος περὶ Μακεδονίαν συμβαλὼν ἡἧττᾶτο, καὶ 
τέλος ἕν αὐτοῦ κατεχόπη χωρὶς ὀκτακοσίων ἀνδρῶν. 

Καίσαρι μὲν δὴ οὐδὲν ἦν ἐκ ϑαλάσσης διὰ Πομ- 

πήιον ναυχρατοῦντα᾽ ἐλίμαινεν οὖν ὃ στρατὸς αὐτῷ 

1 ἐτρώϑει (515) Β᾽ 8 ἀνδρείᾳ Ὁ ἃ, ργον. Μοη. 9 54. προῦσ- 
ἔπεσε οὕτὰ ἱ 586. Μοπᾶ. 11 Ἰασαμϑτη πἰρσηϊβοονὶῦ οι. 
888. Ὁ. 41, ὅ0, ὃ 19 Σκιπίων» δά ά]α] οὔτπα Ζογαῖκ Ρ᾿. Τῇ, 
οἵ. 8 816 Γάιος Καλουίσιος) Θττον δαὺ ΑΡρίδηϊ δαὺ 11 γα 
8660, Βοιρμθϑὶ Υ . 149: ἴ.. Οδββῖαβ Πποηρίητιβ ὡαὺ (ὐ. (ΔἸ νίηα8 
(πσππο ὅπ. Ποχο 5 Οδἰνίητιβ, οἵ. ὕδθ8. Ὁ. ὁ. 8, 86, ᾿μποίπατη νοοδῦ 
ῬΙαΐ. Ῥοτηρ. 6. 69) ποιηιϊποπάαβ οσαὰῦ Ξ28 ἐλίμαινεν ροβὺ ΜΌΒΡΥ. 
βοῦν. 6χ , ααἱ: ἤπια ργοηνοδαΐι", ἐδείμαινεν ΟἹ 

" 

1ὅ βΒαα. οἵ. Βδἰοῦο] (ν. δᾶ 8 162) 1 Ρ. 868 8α. ᾿ 



Ῥοιαρ. ργοοῖίο Ἰαροβοῖξι.} ἘΜΦΎΥΔΙΩΝ Β. 191 
ς 4δα.α. 

χαὶ τὴν πόαν ἠρτοποίουν, αὐτόμολοί τὲ Πομπηΐῳ τοιυ- 

οὐσδε ἄρτους προσήνεγκαν ὡς εὐφρανοῦντες ἰδόντα" 

ὃ δὲ οὐχ ἥσϑη, ἀλλ᾽ εἶπεν" “οἵοις ϑηρίοις μαχόμεϑα. 

ὃ μὲν δὴ Καῖσαρ ὑπ’ ἀνάγκης τὸν στρατὸν ἅπαντα 38 

δ συνῆγεν ὡς χαὶ ἄχοντα Πομπήιον βιασόμενος ἐς μά- 

χην᾿ ὃ δὲ αὐτοῦ τὰ πολλὰ τῶν φρουρίων ἐκ τοῦδε 

χεχενωμένα προσλαβὼν ἡσύχαζε. καὶ τῷδε μάλιστα 34 

ἀνιαϑεὶς ὃ Καῖσαρ ἐπετόλμησεν ἔργῳ δυσχερεῖ τε καὶ 

παραλόγῳ, πάντα Πομπηίου τὰ στρατόπεδα ἑνὶ τείχει 

ο περιλαβὼν ἐκ ϑαλάσσης ἐς ϑάλασσαν ἀποτειχίσαι, ὡς 

μεγάλην, εἰ καὶ διαμάρτοι, δόξαν οἱσόμενος ἐπὶ τῷ 

τολμήματι" στάδιοι γὰρ ἦσαν διακόσιοι καὶ χίλιοι. καὶ 25 

ὃ μὲν ἐνεχείρει τοσῷδε ἔργῳ, Πομπήιος δ᾽ αὐτὸν ἀντ- 

ἀπετάφρευε χαὶ ἀντῳκχοδόμει" καὶ μάταια τὰ ἔργα 

6 ἀλλήλοις ἐποίουν. γίγνεται δ᾽ αὐτοῖς ἀγὼν εἷς μέγας, 506 

ἐν ᾧ Πομπήιος τρέπεταί τε τοὺς Καίσαρος πάνυ λαμ- 

πρῶς χαὶ ἐς τὸ στρατόπεδον ἐδίωκε φεύγοντας ση- 

μεῖά τε πολλὰ εἷλεν αὐτῶν. καὶ τὸν αἰετόν. ὃ δὴ 
χυριώτατόν ἐστι Ῥωμαίοις, μόλις ἔφϑασεν ὁ φέρων 

ἡ ὑπὲρ τὸ χαράκωμα τοῖς ἔνδον ῥῖψαι. γενομένης δὲ 501 

τῆς τροπῆς λαμπρᾶς ὃ Καῖσαρ ἑτέρωϑεν ἦγεν ἄλλον 

᾿ς 1 καὶ τὴν] καί τινα οἱ. Μοπᾶ., αὖ ΡΙαΐ. 8685. ο. 89 ἀλλὰ ῥίξαν 
τινὰ χόπτοντες (οἵ. οἴΐατη Οδ65. Ὁ. ο. 8, 48, 1), 564 νἱχ τϑοὺθ 
8 “οἵοις ἐθτηρύατθ πο] (ΜΙ 6πᾶ.) προλαβὼν 11 ἐπί {γεδ 
αἱ. Μεπᾶ,, οἵ. Ἠδπηΐρ. ο. 8 μεγάλην αὐτῷ δόξαν --- τό γε ἐγχεί- 
ρημα οἴσειν 12 διακόσιοι καὶ χίλιοι] εἴκοσι καὶ ἑκατόν οἱ. 
συ. (0 ὕδτηθη ΠΌΤΩΘΤΟ Ῥοχηρθὶ γϑ]] στα οχργθβϑιὺ. ΧΥ ΤΙ τΐππδ. 

: Ῥδββαστῃ, ἱ. 6. βἰβδαϊω 186. παροὺ ὅδθβ. Ὁ. ο. 8, 68, 4, υδὶ νἱᾶθ, 
! -"» Ἠοΐπδηπ δὐἀποίαν!δ, ΧΥῚ τηϊ]ω Ρ888., 1. 6. βυθαΐϊα 128, 
, Εἴον. 2, 18, 89 14 ἀπῳκοδόμει Ὁ 18 αἰετόν ΟἹ, ἀετόν 

86... ΒΚ. οὐ Μοπᾶ,, οοαΐοθβ βπούαδπὺ ἱπέθυ αὐτδιήατθ ἔοστηδχη, 
αἵ. Οτόποτε, ΜΙθιποτία ρ. 106 19 ργαθοίριμιηι Ἐοηιαγυΐβ δἰφγια Ο,, 
πᾶ σημεῖον Δ.αἹ τηδ]αϊό Μοπᾶ., βοᾶ ἔβοῖ!θ βυραπαϊξυν οχ ση-- 
 Μμεῖα (ν. 17 84. 21 ἐπῆγεν οἱ. Μοπά. 



1098 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. [Ρογεροὶ υἱοϊογία ὦ 

ά4δα.Ο. : 

στρατόν, οὕτω δή τι καὶ τοῦτον περίφοβον, ὡς Πομ- 

πηίου μακρόϑεν ἐπιφανέντος μήτε στῆναι περὶ τὰς 
πύλας ὄντας ἤδη μήτε ἐσελθεῖν ἂν κόσμῳ μήτε πει- 
σϑῆναι τοῖς προστάγμασιν, ἀλλὰ φεύγειν ἕκαστον, ὕπῃ 

τύχοιεν, ἀμεταστρεπτὶ χωρὶς αἰδοῦς καὶ παραγγέλματος 

968 χαὶ λογισμοῦ. Καίσαρος δ᾽ αὐτοὺς περιϑέοντός τε καὶ 

σὺν ὀνείδει μακρὰν ἔτι τὸν Πομπήιον ὄντα ἐπιδεικνύ- 
οντος, καὶ ἐφορῶντος τὰ σημεῖα ἀπερρίπτουν καὶ ἔφευ- 
γον. οἵ δὲ μόλις ὑπ’ αἰδοῦς χκατέκυπτον ἐς τὴν γῆν 

ἄπρακτοι" τοσοῦτος αὐτοῖς τάραχος ἐνεπεπτώκει. εἷς δὲ. 

καὶ στρέψας τὸ σημεῖον ἀνέτεινε τὸν οὐρίαχον ἐς τὸν 
969 αὐτοχράτορα. χαὶ τόνδε μὲν οἱ Καίσαρος ὑπασπισταὶ 

κατέχοπτον, οἱ δ᾽ ἐσελθόντες οὐδ᾽ ἐπὶ τὰς φυλακὰς 

ἀπήντων, ἀλλὰ μεϑειμένα πάντα ἦν καὶ τὸ χαράκωμα 
ἀφύλαχτον. ὥστε αὐτὸ δοκεῖ συνεσπεσὼν ἂν τότε δι 

Πομπήιος ἑλεῖν κατὰ κράτος καὶ τὸν πόλεμον ἑνὶ τῷδε 
ἔργῳ πάντα ἐξεργάσασϑαι, εἰ μὴ “αβιηνὸς αὐτόν, ϑεοῦ 
παράγοντος, ἐπὶ τοὺς φεύγοντας ἔπειϑε τραπῆναι" καὶ 
αὐτὸς ἅμα ὥκνησεν, ἢ τὴν ἀφυλαξίαν τοῦ χαρακώμα- 

τος ὡς ἐνέδραν ὑφορώμενος ἢ ὡς ἤδη κεκριμένου τοῦ 5 

2600 πολέμου καταφρονήσας. ἐπὶ δὲ τοὺς ἔξω τραπεὶς ἕτέ- 

ρους τὲ ἔχτεινε πολλοὺς καὶ σημεῖα τῆς ἡμέρας ἐκεί-, 

νης ἔλαβεν ἐν ταῖς δύο μάχαις ὀκτὼ καὶ εἴκοσιν καὶ 

4 ὅποι αὐτὰ Υ βου. Μεπᾶ., ὅπῃ οθίθυϊ, αἰγτατηασαθ θομυτα, 
οἵ. δὰ 8 162 ὅ δυὺῦ καὶ βοϊυτη δαῦ καὶ παραγγέλματος ἀθ]6η-, 
ἄστῃ 6886 οἱ. Μοπᾶ.: Κυδίὺύ ρ. 61 νϑῦρῷ ὑγάϊιζω αὖ ἕν διὰ δυοῖν. 
ἀοξοεπαθθεῦ 8 καὶ ἐφορῶντος] καὶ ἐφορμῶντος οἱ. Μυϑρτ,, 
1ᾶάθιη Βόβομου, ΠΤ ῃ τ. ἢ. οἱ. ῬΏ11Ο]. 119 (1819) ». ὅ92, αποὰ ἴὰτθ 
τοργορανῦ Μοπά. [Ὁ] α. Ῥ. 821; ἰπύθ]]6ρο: ἵνϑὶ (Οοβᾶτῖο) 500. 
ΟΟΌ]18 βίρηδ Ὡρ᾿θοθιτιηΐ᾽, οἵ, 8 2604. 804 οἷο. 11 οὐρίαχον οάτθϊο 
ΤΟΙΠαπῶ, οὔραχον ΟἹ 22 Βα. τῆς ἡμέρας ἐκείνης Ῥοϑὺ δύο 
ὑταπβροηὶ νοϊιαῦ Μομπᾶ., 6011. ὅδθ8. Ὁ. ὁ. 8, 11, 1 “ἀποθυβ δῖ8. 
ἀχηῖτπ8 ΟἼΘῚ ῬΓΟΘΙ]1Ϊ8᾽, 5868 γοῖρὰ ἐσαάϊῥα ἰάθια: εἰστϊβοαπὶ 
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τὸν Καίσαρά φασιν εἰπεῖν, ὅτι σήμερον ἂν ὁ πόλε- 

μος ἐξείργαστο τοῖς πολεμίοις, εἰ τὸν νικᾶν ἐπιστά- 

μενον εἶχον. 
᾿ ὁ δὲ Πομπήιος τήν τε νίκην ὑπερεπαίρων ἐπέστελλε 
βασιλεῦσι καὶ πόλεσι πάσαις καὶ τὸν στρατὸν αὐτίκα 

τὸν Καίσαρος ἤλπιξε πρὸς ἑαυτὸν μεταβαλεῖσϑαι, λιμῷ 

δεύτερον τόνδε καιρὸν ἐντελοῦς ἔργου μεϑῆκεν. ὃ καὶ 

᾿ 

᾿ 

τὲ πεπιεσμένον χαὶ ὑπὸ τῆς ἥττης καταπεπληγμένον, 

μάλιστα δὲ τοὺς ἡγεμόνας αὐτοῦ. τὸ σφέτερον ἁμάρ- 
ὑτήμα φοβουμένους. οἱ δέ, ϑεοῦ σφᾶς ἐπὶ μετάνοιαν 

ἄγοντος, τὸ ἁμάρτημα δοῦντο καὶ τοῦ Καίσαρος αὐ- 

τοῖς ἐπιμεμφομένου τὲ πράως καὶ συγγνώμην διδόντος 

ἔτι μᾶλλον ἠρεϑίξοντο καϑ' ἑαυτῶν καὶ ἐκ παραδόξου 

ἱδταβολῆς ἐκέλευον τῷ πατρίῳ νόμῳ διακληρώσαντα 
ε τὸ δέκατον μέρος ἀναιρεῖν. οὐ πευιϑομένου δὲ 

τοῦ Καίσαρος μᾶλλον ἠδοῦντο καὶ συνεγίνωσκον αὐ- 

τὸν οὐχ ἀξίως ὑπὸ σφῶν ἠδικῆσϑαι καὶ τοὺς φέρον- 

τὰς τὰ σημεῖα κτείνειν ἐπεβόων, ὡς οὐκ ἂν αὐτοί ποτε 

φυγόντες. εἰ μὴ τὰ σημεῖα προαπεστράφη. ὡς δὲ ὃ 

9 Καῖσαρ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἀνασχόμενος ὀλίγους μόλις ἐκόλα- 

σεν, αὐτίκα πᾶσιν αὐτοῦ πρὸς τὴν μετριοπάϑειαν δρμὴ 

τοσήδε ἐνέπιπτεν, ὡς εὐθὺς αὐτὸν ἄγειν ἀξιοῦν ἐπὶ 

τοὺς πολεμίους" καὶ ἐνέκειντο σφόδρα προϑύμως, παρα- 

χαλοῦντές τε καὶ ὑπισχνούμενοι διορϑώσεσϑαι τὸ ἁμάρ- 

ὅτημα νίκῃ καλῇ κατά τ σφᾶς ἐπιστρεφόμενοι πρὸς 

ἀλλήλους ἰλαδὸν κατὰ μέρη συνώμνυντο, ἐφορῶντος 

9 αὐτοῦ] αὐτῶν οχϑρθοοίανὑὐ Μοπμά. 16 αὐτοὺς Ἰ1ὈΥ], 
ΟΟΥΤΘΧΙ οὑτη Μοπά, ἀναιρεῖν ΒῚ, ἀνελεῖν οὕτῃ Υ 501. Μοπᾷᾶ., 
808 Ὑ' αυρασθ ἴῃ τηρ. γρ. ἀναιρεῖν 19 προανεστράφη ἃ 
Ὧ5 ἐνέπεσεν τηλ]υϊῦ Μοπά,., 56 οἵ ργαϑῦ. οὐ δᾶ 1 8 28 
αὐτὸν] αὑτοὺς τηϑ]υϊῦ Μοηά., οὗ δὰ 1 8 298 26. εἰλαδὸν ἱ 
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9500 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. [κ68. ῬΗαγϑαζϊιην ρμοεϊξ : 

αὐτοῦ Καίσαρος. μὴ ἐπανήξειν ἐκ τῆς μάχης, εἰ μὴ 
κρατοῖεν. ὅϑεν αὐτὸν οἱ μὲν φίλοι παρεκάλουν ἀπο- 

χρήσασϑαι τοιᾷδε μετανοίᾳ καὶ προϑυμίᾳ στρατοῦ" ὃ. 

δ᾽ ἐς μὲν τὸ πλῆϑος εἶπεν, ὅτι μετὰ βελτιόνων καιρῶν 
αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἄξει, καὶ μεμνῆσϑαι τῆσδε 

τῆς προϑυμίας διεκελεύσατο, τοὺς δὲ φίλους ἀνεδί- 

δασκεν, ὅτι χρὴ καὶ τῶνδε προεξελεῖν τὸν φόβον τῆς 
ἥττης πολὺν αὐτοῖς ἐγγενόμενον καὶ τῶν πολεμίων. 

τὸ φρόνημα ἀκμάξον προχαϑελεῖν. ὡμολόγει τε μετα- 

Γ : 

γιγνώσκειν πρὸς ΖΦυρραχίῳ στρατοπεδεύσας, ἔνϑα ἔστιν τ 

ἡ παρασκευὴ πᾶσα Πομπηίῳ, δέον ἀποσπᾶν αὐτὸν ἕτέ- 
ρῶϑι ἐς ὁμοίας ἀπορίας. 

καὶ τάδε εἰπὼν ἐς ᾿“πολλωνίαν εὐθὺς μετῇει καὶ 

ἀπ’ αὐτῆς ἐς Θεσσαλίαν νυχτὸς ὑπεχώρει λανθάνων" 
Γόμφους τὲ πόλιν μιχρὰν οὐ δεχομένην αὐτὸν ἐξεῖλεν 

ὑπὸ ὀργῆς καὶ ἐπέτρεψε τῷ στρατῷ διαρπάσαι. οἱ δ᾽ 
ὡς ἐκ λιμοῦ πάντων ἐνεπίμπλαντο ἀϑρόως καὶ ἐμεϑύ- 

ὅκοντο ἀπρεπῶς, καὶ μάλιστα αὐτῶν οἱ Γερμανοὶ γε- 
λοιότατοι κατὰ τὴν μέϑην ἦσαν, ὥστε δοκεῖ καὶ τότε 

ἂν ὃ Πομπήιος ἐπελθὼν ἐργάσασϑαί τι λαμπρόν, εἶ, 3, 
μὴ διώκειν ὅλως ὑπερεῖδεν ἐκ καταφρονήσεως, μέχρι 

Καῖσαρ ἑπτὰ συντόνως ἡμέραις δδεύσας ἐστρατοπέδευσε, 

περὶ Φάρσαλον. λέγεται δ᾽ ἐν τοῖς Γόμφοις γενέσϑαι 
παϑήματα γενναῖα καὶ νεχροὺς τῶν ἐπιφανῶν γερόν- 

1 αὐτοῦ] τοῦ οὔτι ΚΟ βου. Μϑῃηάᾶ., βθα φῥυθιηϊθασ βϑηὐϊθηθιθ. 
οὐϊδτα ὃ 804 18αᾳ. (ἐκ) τῆς ἥττης οἱ. Μεπά. 11 περισπᾶν 
οἱ. Μομᾶ. οχ ΡΙ]αὖῦ. δ88. ὁ. 89 ὅτι --- ἐάσας (ἐξὸν ταϑ]υῖϊῦ Μαπᾷ.) 
ἐκεῖ περισπάσαι τὸν πόλεμον ἐνταῦϑα καϑέζοιτο πρὸς ϑαλάττῃ 
11 8α. ἑτέρωϑ':ι) ἑτέρωσε οἱ. Μοπᾶ., 864 οὗ. ἐκεῖ ὡραᾷὰ ΡΙ]αΐ. 1. ο. 
11 ἐνεπίπλαντο ἱ 19 καὶ γῬῖὸ κατὰ Υ 22 ἡμέρας ἃ 
24 τῶν] τινῶν γ6] οὐΐδιη ἐπιφανεστάτων οἱ. Μοπᾶ.; ποαΐτο ταὶ 
γἱἀθῦυν ΟΡ 8 

22 ἑπτὰ --- ἡμέραις] οὗ. ΒΟΥ] (ν, δὰ 8 162) Π ν᾿. 287 



Ῥοηιρ. Οαφβαγθηι δειξε] ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. ΦΟΩ1Ι 

48.α. Ο. 
- 3 » , 

τῶν ἐν ἰατρείῳ φανῆναι, κυλίκων αὐτοῖς παρακειμένων 

ἀτρώτοις, εἴκοσι μὲν ὡς ἐκ μέϑης κατακεκλιμένους ἐπὶ 

τὸ ἔδαφος, ἕνα δ᾽ ἐπὶ ϑρόνου παρακαϑεξόμενον οἷα 
«ἰατρόν, ὃς τὸ φάρμαχον αὐτοῖς ἄρα παρέσχε. 

7 Πομπήιος δ᾽ ἐπὶ τῇ Καίσαρος ἀναξεύξει βουλὴν 51ὸ 

προυτίϑει. καὶ ᾿ἀφρανίῳ μὲν ἐδόκει τὸ ναυτικόν, ᾧ 

δὴ καὶ πολὺ προῦχεν, ἐπιπέμπειν Καίσαρι καὶ ἐνοχλεῖν 

᾿ ϑαλασσοκρατοῦντας ἀλωμένῳ καὶ ἀποροῦντι. τὸ δὲ 

πεζὸν αὐτὸν Πομπήιον ἄγειν χατὰ σπουδὴν ἐς τὴν 

᾿Ιταλίαν εὔνουν τε πρὸς αὐτὸν οὖσαν καὶ πολεμίων 

ἔρημον, κρατυνάμενον δ᾽ αὐτήν τε χαὶ Γαλατίαν καὶ 

᾿Ιβηρίαν ἐξ οἰχείας καὶ ἡγεμονίδος γῆς αὖϑις ἐπιχει- 

θεῖν Καίσαρι. ὃ δὲ καὶ ταῦτα ἄριστα ἄν οἵ γενόμενα 51τι 

παριδὼν ἐπείϑετο τοῖς λέγουσιν αὐτίκα τὸν Καίσαρος 

στρατὸν μεταϑήσεσϑαι πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, ἢ 

οὐ πολὺ σφίσιν ἔσεσϑαι τὸ ἔτι λοιπὸν ἐπὶ τῇ κατὰ 
“υρράχιον γενομένῃ νίκῃ τὸ δ᾽ ἐναντίον αἴσχιστον 

εἶναι. χαταλιπεῖν φεύγοντα Καίσαρα καὶ τοῖς ἡττη- 

ϑεῖσιν ὁμοίως τὸν νικῶντα φεύγειν. ὃ μὲν δὴ τοῖσδε 212 

Ὁ προσϑέμενος αἰδοῖ μάλιστα τῶν ἑῴων ἐϑνῶν ἐς αὐτὸν 

ἀφορώντων καὶ φειδοῖ “ευκίου Σκιπίωνος, μή τι περὶ 

“Μαχεδονίαν ὧν ἔτι πάϑοι, μάλιστα δ᾽ ἐς ἀγῶνα χρή- 

δάσϑαι ϑαρροῦντι τῷ στρατῷ διανοούμενος ἐπῆλϑε 
᾿ 
] 

Ο 8 ἴῃ ἀτρώτοις οἴοπαϊῦ Μυβρτ., ὡς ἀρρώστοις οἱ. Ηδτν. 
τ, ααὶ ἰάθη ὡς ἐς μέϑην βρυχία δὺυὐὺ ἀθρταναΐῶ οχ ὡς ἐς 
Ἐραπείαν Ἰυαϊοανῖδ, αὐδ8 οτηπίῶ ἴα]βα 6886 ἴᾶτὰ γἱαῖῦ ΟΠ ΏΚ] 

Ρ. 119 ἐκ μέϑης Βοτῖρβὶ, αὖ νουὰῦ Ο, ἐς μέϑην Οἱ, ναϊρὸ 
κατακεχλιμένοις ἱ Ἵ προεῖχεν Βο0Υ. ΝὅποκΚ οὐ Μρϑῃά., 1116 ἐϑυηθῃ 
Ῥοβῖθα προῦχεν νἱπαϊοαγντὺ, ΜΙ όδηροΒ5 στόοσο-τοτη. ὅ Ρ. 1714: προεῖχον 
πιδ]αϊξ Μθηα. οὐτὰ 66]. 8 ἁλομέῳ 7 14 ἐπύϑετοντθ 

ἰδ ἢ δηΐθ αὐτίκα ααῦν. 16 γε (ροβὺ οὐ πολὺ) ἀφείάοσγανὶδ 
| ἰσπα. 20 μάλιστα οτι. Ο,, ἔοτύ. τϑοίθ, μὲν οἱ. Μεπά. 
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καὶ ἀντεστρατοπέδευδε τῷ Καίσαρι περὶ Φάρσαλον, 

χαὶ τριάκοντα σταδίους ἀλλήλων ἀπεῖχον. 

ἀγορὰ δὲ Πομπηίῳ μὲν ἦν πανταχόϑεν" οὕτω γὰρ Ὁ 
αὐτῷ προδιῴκηντο καὶ ὁδοὶ καὶ λιμένες καὶ φρούρια, 

ὡς ἔκ τε γῆς αἰεὶ φέρεσϑαι καὶ διὰ ϑαλάσσης πάντα. 
ἄνεμον αὐτῷ φέρειν" Καῖσαρ δὲ μόνον εἶχεν, ὅ τι μό- 

λις εὕροι καὶ λάβοι κακοπαϑῶν. καὶ οὐδ᾽ ὡς αὐτὸν 

ἀπέλιπεν οὐδείς, ἀλλὰ σπουδῇ δαιμονίῳ συνενεχϑῆναι. 

τοῖς πολεμίοις ὠρέγοντο καὶ ἡγοῦντο πολέμῳ μὲν εἶναι 

παρὰ πολὺ ἀμείνους νεοστρατεύτων ἔτι ὄντων δέκχα 1 

ἔτεσιν ἠσκημένοι, εἰς δὲ ταφρείας ἢ περιτειχίσεις ἢ σιτο- Ι 
λογίας ἐπιπόνους ἀσϑενέστεροι διὰ γῆρας ὅλως τὲ 
κάμνουσιν αὐτοῖς ἐδόκει δρᾶν τι... μετ᾽ ἀργίας ἢ 

λιμῷ διαφϑαρῆναι. ὧν ὃ Πομπήιος αἰσϑανόμενος ἐπικέν-. 

δυνον μὲν ἡγεῖτο γεγυμνασμένοις καὶ ἀπογινώσχου- ἡ 
σιν αὑτῶν ἀνδράσι καὶ τύχῃ Καίσαρος λαμπρᾷ περὶ 

τῶν ὅλων συνενεχϑῆναι δι’ ἑνὸς ἔργου, δυνατώτερον 

δὲ χαὶ ἀκινδυνότερον ἐχτρῦσαι ταῖς ἀπορίαις αὐτοὺς 
οὔτε γῆς εὐπόρου κρατοῦντας οὔτε ϑαλάσσῃ χρωμένους. 

οὔτε ναῦς ἐς φυγὴν ταχεῖαν ἔχοντας. ὃ: μὲν δὴ κρα-5 
τίστῳ λογισμῷ τρίβειν τὸν πόλεμον ἐγνώκει, καὶ ἐς 
λοιμὸν ἐκ λιμοῦ τοὺς πολεμίους περιφέρειν" πολὺ δ᾽ ( 

ἀμφ᾽ αὐτὸν πλῆϑος ἀνδρῶν ἀπό τε τῆς βουλῆς ὁμο-. 

ὅ αἰεὶ οτα. 6 ἄνεμον οὗ φέρειν ἅ6]. Νδυοῖ, βθᾶ ἱπηρο, 
πάντα οὕτὰ ἄνεμον 8 ἀπέλειπεν Β 18 5αᾳ. δρᾶν τι μετ᾽ 
ἀργίας ἢ λιμῷ (ἢ μετὰ λιμοῦ Β) διαφϑαρῆναι ΟἹ; ϑβοινη. Ῥγο-, 
Ῥοβαϊῦ δαῦὺ δρᾶν τι {μετ᾽ ἀνδρίας) ἢ μετ᾽ ἀργίας λιμῷ διαφϑ'.., 
αὐοά τοο. Ὠ14., δαὺ δρᾶν τι ἢ μετ᾽ ἀργίας λιμῷ διαφϑ'., αὐοᾶ, 
ἐθπαϊ Μεπᾷ., ἷο ἴρ86. ὕδιηθῃ ῬτΟρΟπθη8 δρᾶν τι μετ᾽ ἀπονοίας, 
ἢ λιμῷ διαφϑ-. ϑίαδαϊ Ἰαούπαιι, πὶ αὰ8 Θχοίἀουϊπῦ ἔοσθ: {μετ᾽ 
ἀπονοίας γο] μετὰ τόλμης μᾶλλον ἢ); 46 μᾶλλον ν. δὰ 1 8 44 
16 αὐτῶν Β1 (Υ Ὁ), οοὐτ. 1ά. 20 ναῦν ἱ 22 λοιμὸν Ἰ)ανῖδ5. 
τᾶ δ65. Ὁ. ο. 8, 84, 1 οὖ ΟΟ}. ». 2106 βα., αποᾶ ουτὰ Μοπά. Ῥτορίθυ. 
ΡΙαύ. ὅδθ8. ὁ. 40 ὑθπαΐ, ἀυθιθαμῦθν ὕδιπθι, λιμὸν 11 ΥῚ η; 
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τίμων οἱ καὶ τῶν καλουμένων ἱππέων οἱ διαφανέστατοι 

βασιλεῖς τε πολλοὶ καὶ δυνάσται, οἱ μὲν ὑπ᾽ ἀπειρίας, 
οἱ δ᾽ ἀμέτρως τοῖς περὶ τὸ Δυρράχιον εὐπραγήμασιν 

ἐπηρμένοι. εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ τῷ πλέονες εἶναι τῶν πολε- 

ὁ μίων, οἱ δὲ καὶ κάμνοντες ὅλως τῷ πολέμῳ τὴν χρίσιν 

ταχυτέραν μᾶλλον ἢ πρέπουσαν ἐπειγόμενοι γενέσϑαι., 

πάντες ἐξώτρυνον αὐτὸν ἐς τὴν μάχην, ἐπιδεικνύοντες 

αἰεὶ τὸν Καίσαρα κυσυνσίνονεα τε χαὶ προκαλούμενον. 
ὃ δ᾽ ἐξ αὐτοῦ βϑλυστα τοῦδε αὐτοὺς ἀνεδίδασκεν, ὅ ὅτι Καί- 21| 

οσαρι μὲν τοῦτ᾽ ἐξ ἀπορίας ἀναγκαῖον ἦν, σφίσι δὲ καὶ 

διὰ τοῦτ᾽ εὔκαιρον ἡσυχάξειν, ὅτι Καῖσαρ ὑπ’ ἀνάγκης 

ἐπείγοιτο. ἐνοχλούμενος δὲ ὑπό τε τοῦ στρατοῦ παντὸς 218 

ἐπηρμένου τοῖς περὶ τὸ Δυρράχιον ἀμέτρως καὶ τῶν ἐπ᾽ 

ἀξιώσεως αὐτὸν ἐπιτωϑαξόντων ἐς φιλαρχίαν ὡς ἕχόντα 

βραδύνοντα, ἵν᾽ ἀνδρῶν ὁμοτίμων τοσῶνδε ἄρχοι, καὶ 

ἐπὶ τῷδε αὐτὸν βασιλέα τε βασιλέων καὶ ᾿Δ4γαμέμνονα 

χαλούντων., ὅτι χἀχεῖνος βασιλέων διὰ τὸν πόλεμον 

ἤρχεν. ἐξέστη τῶν οἰχείων λογισμῶν καὶ ἐνέδωκεν αὐ- 

τοῖς, ϑεοῦ βλάπτοντος ἤδη καὶ τἄλλα παρ᾽ ὅλον τόνδε 
Ὁ τὸν πόλεμον. νωϑής τε γὰρ καὶ βραδὺς παρὰ τὴν αὑτοῦ 219 

-ν» ἐν ἅπασι γεγονὼς προ αρονλΑνοθ δα ἄκων ἐς μά- 
᾿ χὴν ἐπὶ κακῷ τε αὑτοῦ καὶ τῶν αὐτὸν ἀναπειϑόντων. 
8 Καίσαρι δὲ τῆς νυχτὸς ἐχείνης τρία μὲν ἐπὶ σιτο- 380 

λογίαν ἐξήει τέλη (τὸν γὰρ Πομπήιον ἐπαινῶν τῆς 

ὅ ὕλως ϑοῖιν., ὅμως ΟἹ τὴν κρίσιν οἵα. Υ 1 ἐξώ- 
τρυναν Υ τὴν ἀοἸοπάυτη οἱ. Μοπᾶ., οὗ ν. 21, βϑθᾶ οϑδὺ 68 
Σ αὖὰϑ' ὈΘΊ]υτα ἀθοθυπὶ ἀθθθθαῦ; ν. οὐΐδτη 8 288 8 τὸν 

ἀρὰ ἀεὶ παρατ. ταϑ]αῦ Μοηα., 5868 οἵ, 841 8 406 10 ἦ»] 
ἐστι 6] εἶναι οἱ. Μοπά., βθὰ οἵ. Κτῦροι, 6τ. ϑρυϑοὶ]. ὅ 8 δ4, 6. 8 
ἘΠ Βα. ὅτι -- ἦρχεν 6]. Νάῦοκ, οὗ ῬΙαῦ. ὕδ68. ο. 41, Βοτρ. 
9. 61 19 86. ἤδη, (ὡς) χαὶ τἄλλα οἱ. Μοεμᾶ., ρούαϊ ᾿βοτέαβϑθ 
Ἰπθ τι ζὡς) ἤδη καὶ τἄλλα, 56 οἰΐδτα ἐνδα τα, ἐθπουὶ Ῥοββαπὶ 
30 αὐτοῦ ΒΊ (Υ ὅ). οοΥγ ΒΚ. 22 αὑτοῦ Υ, αὐτοῦ ΒῚ κακῷ 
αὑτοῦ τε οἱ. Νοπᾶ,, τια]6 οὐ Βἰαίαπα, οἔ. Ζογάῖκ ῥ. Τ1, Κταίξ ρ. 68 

τ; 
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904 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β, [ργοάϊφία αηΐο ριιηαης 

βοαδυτῆτος καὶ οὐδαμοῦ νομίζων μεταϑήσεσϑαι τοῦ 

βουλεύματος περιέπεμπεν ἐπὶ σῖτον), πυϑόμενος δὲ 
τῆς παρασχευῆς ἤσϑη τὲ τῆς ἀνάγκης, ἣν εἴκαξεν ἦναγ- 

χάσϑαι Πομπήιον ὑπὸ τοῦ στρατοῦ. καὶ τὸν ἑαυτοῦ 
τάχιστα ἀνεκάλει πάντα καὶ ἀντιπαρεσχευάξετο. ϑυό- 

μενός τὲ νυχτὸς μέσης τὸν Ἄρη κατεχάλει χαὶ τὴν 

ἑαυτοῦ πρόγονον ᾿ἀφροδίέτην (ἐκ γὰρ Αἰνξίου καὶ Ἴλου 
τοῦ Αἰνείου τὸ τῶν ᾿Ιουλίων γένοξ παρενεχϑέντος τοῦ 
ὀνόματος ἡγεῖτο εἶναι). νεών τὲ αὐτῇ νικηφόρῳ χαρι- 

στήριον ἐν ᾽Ρώμῃ ποιήσειν εὔχετο χατορϑώσας. ὡς δὲ. 
καὶ σέλας ἐξ οὐρανοῦ διαπτὰν ἀπὸ τοῦ Καίσαρος ἐς 

τὸ Πομπηίου στρατόπεδον ἐσβέσϑη. οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν 
Πομπήιον ἔσεσϑαί τι λαμπρὸν αὑτοῖς ἔφασαν ἐκ τῶν. 
πολεμίων, ὁ ὃδὲ Καῖσαρ σβέσειν αὐτὸς ἐμπεσὼν τὰ 

Πομπηίου. αὐτῷ δὲ τῷ Πομπηίῳ τῆς αὐτῆς νυχτός ̓ 
τινὰ τῶν ἱερείων ἐκφυγόντα οὐ συνελήφϑη. καὶ με- 

λισσῶν ἑσμὺς ἐπὶ τοῖς βωμοῖς ἐκάϑισε, ζῴου νωχελοῦς. 

μικρόν τὸ πρὸ ἕω πανικὸν ἐνέπεσεν αὐτοῦ τῷ στρατῷ" 
καὶ τόδε περιδραμὼν αὐτὸς καὶ καταστήσας ἀνεπαύετο 1 

σὺν ὕπνῳ βαϑεῖ" περιεγειράντων δ᾽ αὐτὸν τῶν φίλων, 
ὄναρ ἔφασκεν ἄρτι νεὼν ἐν Ῥώμῃ καϑιεροῦν ᾽ήφρο- 

δίτῃ νικηφόρῳ. καὶ τόδε μὲν ἀγνοίᾳ τῆς Καίσαρος, 

1 οὐδαμὰ γε] οὐδαμῶς οἱ. Μοπά. μεϑήσεσϑαι οἷ. ΟΟὉ.. 
Ῥ. 2117, τορτοθανὶῦ ΒοΒΘα Ῥ. 116 00]1. ΠῚ 8 118, Π1οᾶ.16,81.5 ἢ 
ὁ μέσης οἴῃ. Υ͂ 9 νικηφόρον Υ 18 αὐτοῖς Βὶ (δὴ), ὁουν, 
ΒΚ. 11 βωμοῖς) σημείοις οἱ. Μομπᾶ. 6Χ οδὗθυῖβ βουιρύου θα8.. 
ϑϑα ἔοσίδββθ βωμοῖς 6 πορ]οσοηία ΑΡΡ. πϑύυτη, οὗ, ΟΔ855. Ὁ. 41, 
61, 2: τά τὲ σημεῖα αὐτοῦ τὰ στρατιωτικὰ μέλισσαι περιέσχον, 
καὶ πολλὰ τῶν ἱερείων αὐτοῖς ἤδη τοῖς βωμοῖς προσαγόμενα 
ἐξέδρα ξῴου νωχελοῦς οατὰ Ο οὐ ὐϊ τηϑ]αϊὺ Μαπᾶ., 568 οἵ. 
Β'τη116 φαα᾽ξατηοηύατη ΕΥ̓ 8 14. Οδπαϊάθτη δαΐθιη γϑυϊβίτη!]8 δῦ. 
νωχελοῦς ΠΟ ἰηΐ6]]6 Χ185856 

9 νικηφόρῳ] οἵ. Μοχηχηβοα, Οὐ. 1. 1. 15. ». 822 8βα. 
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Ῥοριροὶ βοἰϊοϊξιιαἶγη.658) ἘΜΦΎΛΤΙΩΝ Β. 90 Ὁ 

εὐχῆς οἵ τὲ φίλοι καὶ ὁ στρατὸς ἅπας πυϑόμενοι 

ἥδοντο, καὶ τἄλλα ἀλόγως σὺν δρμῇ καὶ καταφρονή- 

σει χωροῦντες ἐπὶ τὸ ἔργον ὡς ἐπὶ ἕτοιμον. ὧν γε 

πολλοὶ καὶ τὰς σκηνὰς δάφναις ἀνέστεφον ἤδη. συμ- 

δ. βόλῳ νίχης᾽ καὶ οἱ ϑεράποντες αὐτοῖς δαῖτα λαμπρο- 

τάτην ἐπόρσυνον᾽ εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ περὶ τῆς Καίσαρος 

ἀρχιερωσύνης ἐς ἀλλήλους ἤδη διήριξον. ἅπερ ὁ Πομ- 

᾿ πήιος οἷα πολέμων ἔμπειρος ἀπεστρέφετο καὶ νεμεσῶν 

ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐνεκαλύπτετο. κατεσιώπα δ᾽ ὅμως ὑπὸ ὄκνου 

10 καὶ δέους, ὥσπερ οὐ στρατηγῶν ἔτι, ἀλλὰ στρατηγού- 

μένος χαὶ πάντα πράσσων ὑπὸ ἀνάγκης παρὰ γνώμην. 

τοσοῦτον ἀνδρὶ μεγαλουργῷ καὶ παρὰ πᾶν ἔργον ἐς 

ἐχείνην τὴν ἡμέραν εὐτυχεστάτῳ γενομένῳ τὸ δύσϑυ- 

μὸν ἐνεπεπτώκει. εἴτε ὅτι τὰ συμφέροντα χρένων οὐκ 

ἔπειϑεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ κύβον ἐχώρει πλήϑους ἀνδρῶν 
᾿ τοσῶνδε σωτηρίας καὶ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἐς τότε ἀηττή- 

του" εἴτε τι χαὶ μαντικώτερον αὐτὸν πλησιάξοντος ἤδη 

᾿ τοῦ χακοῦ συνετάρασσε, μέλλοντα τῆς ἡμέρας ἐχείνης 

' ἐκ δυναστείας τοσῆσδε ἀϑρόως ἐχπεσεῖσϑαι. τοσοῦτον 

᾿ 

Ι᾿ Ν ἢ 
τὴν διάνοιαν προπεσεῖν τινὲς ἐν τῷ φόβῳ νομίξοντες 

᾿ ἡγοῦντο οὐδ᾽ ἂν Πομπήιον κρατήσαντα μεϑεῖναι τὴν 

0 ᾿ στρατιὰ δ᾽ ἦν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, πολλῶν ἀμφίλογα 

ΟΠ ἢ ἤδη οὐὦὌ Υ 9 ἀνεκαλύπτετο οἱ. ΜΌΒΡΥ., τη8]6 ὅμως] 
ὕλως οἱ. ϑοῖνυ., Ῥϑύρθοιδιη 14 ἐπεπεπτώκει Υ,;ὀ 16 ἀησσήτου, 
αὖ νἱάοῦυτ 20 δ᾽ ἀ6]6ΥἹ γοϊαϊῦ Μοπᾶ., βοὰ οἵ. δὰ 1 8 81 

ἐνειπὼν ἱ 21 ἐπικρατήσοι Βὶ ἐς αἰεὶ οατα Οὐ οταϊ 

πρὸς τὸ μέλλον 22 τὴν τηοϊοβύστη ραξανὶῦ Μοπᾶ., οἵ. δᾶ 8 276 
4 
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9206 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Β. [οορίαθ Οαοβαγῖβ 

εἰπόντων ἑπομένῳ μάλιστα Ρωμαίων τοῖς τὰ πιϑανώ- 
τατα γράφουσι περὶ τῶν ἐξ ᾿Ιταλίας ἀνδρῶν, οἷς δὴ 
χαὶ μάλιστα ϑαρροῦντες τὰ συμμαχικὰ οὐκ ἀχριβοῦσιν 

οὐδὲ ἀναγράφουσιν ὡς ἀλλότρια καὶ ὀλίγην ἐν αὐτοῖς 

εἰς προσϑήκχην χώραν ἔχοντα. Καίσαρι μὲν ἐς δισ-. 

χιλίους ἐπὶ δισμυρίοις, καὶ τούτων ἱππεῖς ἦσαν ἀμφὶ 
τοὺς χιλίους, Πομπηίῳ δὲ ὑπὲρ τὸ διπλάσιον, καὶ τού-. 

τῶν ἱππεῖς ἐς ἑπτακισχιλίους. ὧδε μὲν τοῖς τὰ πιϑανώ- 

τατὰ λέγουσι δοκεῖ μυριάδας ἑπτὰ ἀνδρῶν ᾿Ιταλῶν 

συμπεσεῖν ἀλλήλοις ἐς μάχην" οἱ δ᾽ ὀλιγωτέρους ἕξα- 1 

κισμυρίων φασίν. οἱ δ᾽ ὑπερεπαίροντες τεσσαράχοντα, 

μυριάδας γενέσϑαι λέγουσι. καὶ τούτων οἱ μὲν ἧἣμι- 

όλιον, οἱ δὲ ἐκ τριῶν νομίζουσιν ἀμφὶ τὰ δύο τῷ 

Πομπηίῳ γενέσϑαι μέρη. τοσάδε μὲν ἀμφιγνοοῦσι περὶ 

τοῦ ἀχριβοῦς" ὅπως δ᾽ οὖν εἶχε. τοῖσδε μάλιστα τοῖς 
ἐξ ᾿Ιταλίας ἑκάτερος αὐτῶν ἐθάρρει. τὸ δὲ συμμαχι- 

κὸν ἦν Καίσαρι μὲν ἱππεῖς τε Κελτοὶ ... καὶ Κελτῶν τῶν 

ὑπὲρ "ἄλπεις ἀριϑμὸς ἄλλος" Ἑλλήνων δ᾽ ἐπέλταξον. 
αὐτῷ 4“λοπες. ᾿Δκαρνᾶνες, «Αἰτωλοί, τοσοίδε μὲν τῷ 
Καίσαρι συνεμάχουν, Πομπηίῳ δὲ πάντα τὰ ἑῷα ἔϑνη Ὁ 
κατὰ πλῆϑος, οἱ μὲν ἐξ ἵππων, οἱ δὲ πεξοί, ἀπὸ μὲν, 

484. ἐν αὑτοῖς βογῖ. Μοπᾶ., ἀο]θθαΐαιι εἰς προσϑήχην αὖ 
οἹοββθιηθ; ἐν αὑτοῖς, ὡς προσϑήκην, ῥοπὴν (Ποο οἰΐατη Μεοπᾶ., 
Βαβρίοούαβ ογαθ) ἔχοντα οἷ. οττ. Ρ. 67. ὅδ'8α αὐτοῖς ΒΙ ΒοΠοίβκγ, 
Ῥ. 44 τϑοῖβ ἀϊοὶδ σϑβρίοοστθ δᾷ τῶν ἐξ ᾿Ιταλίας ἀνδρῶν οἱ ὀλίγην. 
χώραν ἔχοντα ἀοίδοπαϊϊαν Αὐν. ΑπδΌ, 1, 6, ὅ, Χοη. ΑπδΡ. ὅ, 7, 28, 
ῬοΙγΌ. 1, 48, 1 οα.; ϑᾶ εἰς προσϑήκην, ῬΥῸ αὑ0 τηϑ]τη ὡς σπρ.». 
οἵ. Οδ85. Ὁ. 47, 839, 8: τό τε συμμαχικὸν --- ἐν προσϑήκης μέρϑι, 
τοῦ πολιτικοῦ ἦν 10 5α. ἐγ μδυβο ἀτῦθθι ἑξακισμυρίους ἃ ' 
11 τεσσαράκοντα] τεσσαρεσκαίδεκα οἱ. ὅοιν.., οὖ οἷ. ΕἼοτν. 2. 
18, 44 18 ἐκ {τῶν» τριῶν οἱ. ΚΘ], οὗ Καμπον- ον ΠΗ, α΄ 
Ῥ. 689 11 ροβὺ Κελτοὶ πούδτη παιηθυβίθτα ἴπτθ ἀθβϑίἀθγαυῖῦ, 
Βοῦν.; βίρηβοαν! Ἰδοῦπδιη, αἀαϑιη ἰδῶ ἔθγ6. θχρὶ πάθια ραΐο: 
ἱππεῖς τε Κελτοὶ {τῶν ἐντὸς Ἄλπεων...) καὶ Κελτῶν; οθὕθγαχα,, 
χαὶ οχ Ο δᾶά. ϑομν., οἵα. ΟἹ 18 ἄλλος νοῦ Ο, ἄλλως Οἱ. 

, 

(ως ο --- 



᾿φορίαο Ῥοηιροῖ ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. 201 

τῆς Ἑλλάδος Μάκωνες, ὑπὸ τοῖς ἰδίοις βασιλεῦσι τασσό- 

μένοι, καὶ ἡ ἄλλη Πελοπόννησος χαὶ Βοιωτοὶ μετ᾽ 

αὐτῶν. ἐστράτευον δὲ καὶ ᾿4ϑηναῖοι, κηρυξάντων μὲν 

αὐτοὺς ἑχατέρων μὴ ἀδικεῖν τὸν στρατὸν ὡς ἱεροὺς 

τῶν Θεσμοφύρων, πρὸς δὲ τὴν δόξαν ἄρα τοῦ πολέ- 

μου τραπέντες ὡς ὑπὲρ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἀγω- 

48α.06. 
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1 ψνιούμενοι. ἐπὶ δὲ τοῖς Ἕλλησιν ὀλίγου πάντες. ὅσοι 294 

᾿ περιιόντι τὴν ἐν κύκλῳ ϑάλασσαν ἐπὶ τὴν ξω. Θρᾷκές 

τε καὶ ᾿Ελλησπόντιοι καὶ Βιϑυνοὶ καὶ Φρύγες καὶ Ἴωνες, 

ο “υδοί τε χαὶ Παμφύλιοι καὶ Πισίδαν καὶ Παφλαγόνες, 

χαὶ Κιλικία καὶ Συρία καὶ Φοινίχη καὶ τὸ “Ἑβραίων 

γένος καὶ ΄άραβες οἱ τούτων ἐχόμενοι Κύπριοί τὲ καὶ 

Ῥόδιοι καὶ Κρῆτες σφενδονῆται καὶ ὅσοι ἄλλοι νη- 

σιῶται. παρῆσαν δὲ καὶ βασιλεῖς καὶ δυνάσται στρα- 

ὁ τὸν ἄγοντες. Ζ]΄ηιόταρος μὲν τετράρχης Γαλατῶν τῶν 

ἡων. ᾿Δριαράϑης δὲ Καππαδοκῶν βασιλεύς. ᾿᾽Ζρμε- 9) ἀριαραϑῃηῃ 9 
ψίους δὲ ἦγε τοὺς ἐντὸς Εὐφράτου στρατηγὸς Ταξίλης 

χαὶ ᾿Δρμενίους τοὺς ὑπὲρ Εὐφράτην Μεγαβάτης, ὕπ- 

ἄρχος ᾿Δρταπάτου βασιλέως" ἄλλοι τὲ μικροὶ δυνάσται 

8 5α. Ἰοσῦτη, αἀθπὶ οἀϊζοτθθ οὈβοῦστση ραὐανοσαηῦ, ΘΗ ΘΌΘΙ θυ, 
ΤΟΌτ8 σοβὺϊβ Αὐμθη!θηβίυτη ἱπᾶὰθ Δ ἃ. 221 ἀβαπθ δὰ ἃ. 81 

Ῥοίγορο!! 1898, ΒΘΙΤΠΟΠΘ ΤΒ510) Ρ. 218 βᾳ. δχρ!!οανιῦ δὰ χηρυ- 
ἄντων μὲν Βα θυ ]Θη8 τῶν κηρύκων οὖ ἑκατέρων ᾿ἱΠΡΘΠΒ ΟὕΤη 
τὸν στρατὸν. ῬΥδΘΟΟμθ5 ἰρίθασ Αὐποηϊθηβίατη ῥυΐτηο αὐΐάθηῃ 
Ῥτοπυηύϊανουτιηῦ 608, οὕτὴ το]ρίομθ τῶν Θεσμοφόρων Οὐδέ] Οὐ 
Θββθηῦ, Ὁ6110 Ῥοτηρϑὶ οὖ δϑβϑατῖβ πϑαΐσαση ρατγύθιη βθαπὶ, ροβύθϑ 

 δαΐθιη ἴδτηα, Ὀ6]11 οοτητηούϊ βϑουθὶ βαπὺ Ῥοιηροίυαση. [8 τοὶ 
ΟὈβουτίθαβ ἰο]] τ πθὸ στατητηϑύϊοο νἱἀθηῦαν οὈβίδτθ; οθύθυατη 

Π ἑχατέρῳ τηᾶγυ]ὺ ΚαοΙ] 16 χαππαδόκων δ᾽ 18 ἀρμενίους 
ἀ61, Νδοκ οὐ Μομά. 19 ἀρταπάτου Μυβρτ., ἀρτάπα.τοῦ Ο, 
ἀρτάπου τοῦ 1, Ἀρταβάζου ϑομν., νυϊρο; οἵ ἀθ ποιηΐπο 
ΠΟΙΉΤηΒθη, ἢθ8 ροϑϑὺ. ἄἰν. Απρ." Ρ. 110 δάῃ. 1 οὐ Βοΐββ. δᾶ 

Οδ85, Π. 40, 10, 2 

Ἢ 1 ὑπὸ τοῖς ἰδίοις βασιλεῦσι] ταῖγυβ ΑΡΡ. ΘΥΤΟΥ 

29 
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908 ἘΜΦΥΛΔΙΩΝ Β. [ΓῬοηιροῖνι8. δοηἐϊονναἰν 

συνεπελαμβάνοντο τοῦ πόνου. λέγονται δὲ καὶ ἀπ᾽ 

Αἰγύπτου νῆες ἑξήκοντα αὐτῷ παραγενέσθαι παρὰ τῶν 
Αἰγύπτου βασιλέων, Κλεοπάτρας τε καὶ τοῦ ἀδελφοῦ, 

παιδὸς ἔτι ὄντος. ἀλλ᾽ αἵδε μὲν οὐ συνεμάχησαν" οὐδὲ 
γὰρ τὸ ἄλλο ναυτικόν, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀργίας ἐν Κερκύρᾳ 

χατέμενε. κχαὶ δοχεῖ Πομπήιος τόδε μάλιστα ἀφρόνως 
ἐργάσασϑαι, τῶν μὲν νεῶν καταφρονήσας, αἷς δὴ πολὺ 

προύχων ἐδύνατο πανταχοῦ τὴν ἐπαχτὸν ἀγορὰν τοὺς 
πολεμίους ἀφαιρεῖσϑαι, ἐν δὲ ἀγῶνι πεζῷ συνενεχϑ'εὶς 

ἀνδράσιν ἐκ πόνου πολλοῦ μεγαλαύχοις τὲ καὶ ϑήρι- 

ὦδεσιν ἐς μάχας γενομένοις. ἀλλ᾽ αὐτὸν αὐτοὺς φυλαξά- 

μένον περὶ Δυρράχιον ϑεοβλάβεια δοκεῖ παραγαγεῖν, ἐν 

καιρῷ μάλιστα δὴ πάντων ἥδε τῷ Καίδαρι γενομένη" διὰ 
γὰρ αὐτὴν ὃ στρατὸς ὃ τοῦ Πομπηίου κουφόνως μάλα 
ἐπήρϑη, καὶ τοῦ στρατηγοῦ σφῶν κατεχράτησαν καὶ 

ἐς τὸ ἔργον ἀρ δεμας ἐτράποντο. ; 

ἀλλὰ τάδε μὲν φὠκονόμει ϑεὸς ἐς ἀρχὴν τῆσδε τῆς 

νῦν ἐπεχούσης τὰ πάντα ἡγεμονίας" τότε δ᾽ αὐτῶν τὴν 
στρατιὰν ἑκάτερος συναγαγὼν ἐπώτρυνε, Πομπήιος 

μὲν τοιάδε λέγων" “ὑμεῖς, ὦ συστρατιῶται, στρατηγεῖτε 
τοῦ πόνου μᾶλλον ἢ στρατηγεῖσϑε᾽ αὐτοὶ γὰρ ἐμοῦ τὸ 

Καίσαρος ἐχτρύχειν ἔτι βουλομένου τὸν ἀγῶνα τόνδε 

προυχαλέσασϑε. ὡς οὖν ἀγωνοϑέται τῆς μάχης χρή: 
σασϑὲ μὲν ὡς ἐλάττοσι πολὺ πλείονες. καταφρονεῖτξ 

ὃὲ ὡς ἡττημένων νενικηκότες καὶ γθνταν νέοι καὶ 
πολλὰ κεχμηχότων ἀκμῆτες ἄνδρες, οἷς ὑπάρχϑι δύ. 

8 ἐδύναντο Β 10 ἐκ πόνων πολλῶν οἱ. Μοηᾶ., αὰο ποη ορας 
οἵ. Κνα Ρ. ὅ 12 αὐτῷ δυο ϑεοβλάβεια δά. 1 14 ὁ διΐθ 
τοῦ οτα. Υ 21 πόνου] πολέμου οἱ. Μοπά. οἰ βϑμσηα 
Μοπᾶ., αὖ αἴδὲδ εἰοὐτβ ἱηιρογοίμν Ο, στρατεύεσϑε ΟἹ, νυ]ρο, οἵ. 
8. 286. 81] 46 ἄνδρες Βροϊαδὶὺ Μομα., {καὶ ἄνδρες οἱ. Καὶ 

4 παιδὸς] ῬίοΙοταδθυβ ΧΙΥ͂ παύαβ 6. 8. 61 ἃ. ΟἼγ., οἵ. 8 864 



Οαοβαν δοηἑοπαί.} ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. 909 
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ναάμις τοσήδε καὶ παρασκευὴ καὶ τὸ συνειδὸς αὐτὸ τῆς 

αἰτίας ὑπὲρ γὰρ ἐλευϑερίας καὶ πατρίδος ἀγωνιξόμεϑα 801 

μετὰ νόμων καὶ δόξης ἀγαϑῆς καὶ τοσῶνδε ἀνδρῶν, 

τῶν μὲν ἀπὸ βουλῆς, τῶν δ᾽ ἱππέων, πρὸς ἄνδρα ἕνα 

«λῃστεύοντα τὴν ἡγεμονίαν. ἴτε οὖν, ὡς ἠξιοῦτε, μετ᾽ 802 
 ἀγαϑῆς ἐλπίδος, ἐν ὄψει τιϑέμενοι τήν τε φυγὴν αὐτῶν 

τὴν περὶ τὸ Δυρράχιον γενομένην καὶ ὅσα σημεῖα μιᾶς 

ἡμέρας κρατοῦντες αὐτῶν ἐλάβομεν". 
; ὃ μὲν δὴ Πομπήιος ὧδε ἔλεγεν, ὁ δὲ Καῖσαρ τοῖς 808 
) ἐδέοις τοιάδε. “τὰ μὲν δυσχερέστερα ἤδη νενικήκαμεν. 

ὦ φίλοι" ἀντὶ γὰρ λιμοῦ καὶ ἀπορίας ἀνδράσι μαχού- 

μεϑα᾿ ἥδε δὲ ἡ ἡμέρα χρινεῖ πάντα. μέμνησθέ μοι 804 

᾿ τῆς περὶ τὸ Ζ“υρράχιον ἐπαγγελίας καὶ ὧν ἐφορῶντος 

ἐμοῦ συνώμνυσϑε ἀλλήλοις, μὴ νικῶντες οὐδ᾽ ἔπαν- 

᾿ ἥξειν. οἵδε εἰσίν, ὦ ἄνδρες, ἐφ᾽ οὺς ἐξ Ἡρακλείων 80 

στηλῶν ἤλθομεν" οἵδε οἵ περιφυγόντες ἡμᾶς ἐξ ᾽τα- 

λίας. οἱ τοὺς δέχα ἔτεσιν ἀϑλοῦντας ἡμᾶς καὶ πολέ- 

μοὺς τοσούσδε καὶ νίχας δυσαριϑμήτους ἀνύσαντας καὶ 

Ἰβήρων καὶ Κελτῶν καὶ Βρεττανῶν ἔϑνη τετραχόσια 

ἡπεριποιήδσαντας τῇ πατρίδι διέλυον ἀγεράστους ἄνευ 

᾿᾿ϑριάμβου τε καὶ δωρεᾶς, καὶ οὐδ᾽ ἐς τὰ δίκαια αὐτοὺς 

ἐγὼ προχαλούμενος ἔπειϑον οὐδὲ χάρισιν ἐξήνυον. ἴστε, 806 

᾿οὺς μεϑῆκα ἀπαϑεῖς, ἐλπίσας ἡμῖν τι παρ᾽ αὐτῶν ἔσε- 

σϑαι δίκαιον. τῶνδε οὖν μοι τήμερον ἀϑρόον ἀν- 
π. 

1 αὐτὸ] ἀπὸ 1 9 ὧδε] τοιαῦτα 11 5α6. μαχόμεϑα 
δ 12 ἡ οτη. 1 μέμνησϑε οὖν» μοι οἱ. Μεπα. 
14 οὐδ᾽] οὐκ οἱ. Μοπᾶ., μὴ Ἰοσίθαν 8 264. 218αᾳ. οὐδ᾽ -- οὐδὲ 
ΟἹ, ἀυοὰ ἀοίοπαϊξαν ραργτίβ, οὔτε -- οὔτε 8ογ. ΒΚ. οὐ Μοπᾶ. 

85 οὐδέ {τι χάρισιν οἷ. Η. ϑύθρῃ., 56 τϑργοθανὶ βοῦν. ὑ. ΠῚ 
Ῥ. Τῦ9 601]. ΠΠγγ. ο. 1ὅ ἐξήνυσεν αὐτά (8ο. τὰ ἔϑ'νη) 22 βα. ἴστε 

᾿ ΤαΔΠ τη ἴστε, ὅσους αὐ ἔστιν οὺς;: οὖς γε οἱ. ὅοιπ., ἐξήνυον 
. “ ρὺς Μοπᾶ, 28 χαὶ δηΐθ. ἀπαϑεῖς δα. 1 αὐτῶν 
ἰ{7ὲ) οἷ. Μοπά. 84 ἀϑρόων ἱ, γαϊρο 

πον λιστια ΤΥ ἼΑ 
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210 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. [αοβαν οογϊογναξυμ", 

ἐνέγκατε καὶ τῆς ἐμῆς πρὸς ὑμᾶς, εἴ τι σύνιστέ μοι. 

κηδεμονίας ἢ πίστεως ἢ δωρεῶν μεγαλοφροσύνης. ἔστι, 

δὲ οὐ δυσχερὲς νεοστρατεύτων καὶ ἀπειροπολέμων ἔτι 
πολυπόνους ἀγωνιστὰς περιγενέσϑαι. ἄλλως τε καὶ 

μειρακιωδῶς ἐς ἀταξίαν καὶ δυσπείϑειαν τοῦ στρατη- 

γοῦ τραπέντων, ὃν ἐγὼ πυνϑάνομαι δεδιότα καὶ ἄκοντα 
χωρεῖν ἐπὶ τὸ ἔργον, τύχῃ τε παραχμάξοντα ἤδη καὶ 

νωϑῆ καὶ βραδὺν ἐς ἅπαντα γεγενημένον καὶ οὐδὲ 

στρατηγοῦντα ἔτι μᾶλλον ἢ στρατηγούμενον. καὶ τάδε, 

μοι περὶ μόνων ἐστὶ τῶν ᾿Ιταλῶν, ἐπεὶ τῶν γε συμ-᾿ 
μάχων μηδὲ φροντίξετε μηδ᾽ ἐν λόγῳ τίϑεσϑε μηδὲ 

μάχεσϑε ὅλως ἐκείνοις. ἀνδράποδα ταῦτ᾽ ἐστὶ Σύρια 
χαὶ Φρύγια καὶ Δύδια, φεύγειν αἰεὶ καὶ δουλεύειν 

ἕτοιμα οἷς ἐγὼ σαφῶς οἶδα, καὶ ὑμεῖς δὲ αὐτίκα ὄψε- 

σϑε. οὐδὲ Πομπήιον αὐτὸν τάξιν ἐγγυῶντα πολέμου. 
ἔχεσϑε οὖν μοι τῶν ᾿Ιταλῶν μόνων, κἂν οἱ σύμμαχον 
δίκην κυνῶν περιϑέωσιν ὑμᾶς καὶ ϑορυβοποιῶσι. 

τρεψάμενοι δ᾽ αὐτοὺς τῶνδε μὲν ὡς συγγενῶν φειδώ- 
μεϑα. τοὺς δὲ συμμάχους ἐς τὴν τῶνδε κατάπληξιν 

ἐξεργάσασϑε. πρὸ δὲ πάντων, ὡς ἂν εἰδείην ὑμᾶς 
ἔγωγε ὧν συνετίϑεσθϑε μεμνημένους τὸ καὶ νίκην πάν- 
τῶς ἢ ϑάνατον αἱρουμένους, καϑέλετέ μοι προϊόντες 

ἐπὶ τὴν μάχην τὰ τείχη τὰ σφέτερα αὐτῶν καὶ τὴν 

τάφρον ἐγχώσατε, ἵνα μηδὲν ἔχωμεν, ἂν μὴ κρατῶμεν, 

7 παρακχμάσαντα οἱ. Μοπα. 11 ὑμᾶς ἱ οὖ, ἡ βαρτϑβου. ὦ 
τη. 1, Υ, ἡμᾶς, ὃ Βαρτδβου. ἃ τὴ. 1, Β 21 συνέϑεσϑε οἱ. Νδῦοῖκ,, 
οἵ, γγϑοϑῖ. 24. αμνΐθ ἔχωμεν Ἰδουπϑτη βύθυθποοί Μεπᾶ., ἀθβι θυδηβ,, 
αὖ νἱἀούατ, {ὅπῃ φύγωμεν» γ6] Βίτη., ἱπαῦ. Ῥχορύθυ Ρ. 211, 1 βαα. 

᾿ 
22 βαα. οὗ, Β. Ῥαιτίπι, Ατηθτῖο. Φοῦσπδ! οὗ ΡἘ110]. ὅ (1884) 

Ῥ. 82ὅ 5αᾷᾳ., ααἱ Βᾶθ0 ἃ ᾳοῶπο ἢοίω οὺ δὺ ΑΡΡ. θχβουϊρύα θ580᾽ 
αἰοῖθ, ποι γϑοῦθ, ορίπου; αὐτίαβαθθ παιταύοπθιη δα ἀβίπίαμ, 
ῬοΙΠοποχα χράϊσο ραυΐαῦ 766ρ, Βυνβίδηβ ΦῶμγθβΌοσ. 68 (1890) Ρ. 180. 

᾿ 



᾿. 

αοίοβ ἐηϑέγινιγίι] ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. 4ΠῚ 
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ἴδωσι δ᾽ ἡμᾶς ἀσταϑμεύτους οἱ πολέμιοι καὶ συν- 

ὥσιν. ὅτι πρὸς ἀνάγχης ἐστὶν ἡμῖν ἐν τοῖς ἐκείνων 

σταϑμεῦσαι.᾽" 

ὃ μὲν τοσάδε εἰπὼν φυλακὴν ὅμως τῶν σκηνῶν 81: 

χατέπεμπε δισχιλίους τοὺς πάνυ γέροντας" οἵ δ᾽ ἐξ- 

ἐόντες τὸ τεῖχος ἤρειπον μετὰ σιωπῆς βαϑυτάτης καὶ 

ἐς τὴν τάφρον αὐτὸ ἐνεχώννυον. δρῶν δ᾽ ὃ Πομπήιος, 813 

ἡγουμένων τινῶν ἐς φυγὴν αὐτοὺς συσκευάξεσϑαι. 

συνίει τοῦ τολμήματος καὶ ἔστενε καϑ᾽ αὑτόν, ὅτι χω- 

ροῦσιν ἐς χεῖρας ϑηρίοις, λιμὸν ἔχοντες, ἄξιον ϑηρίων 

φάρμακον. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἦν ἀναδῦναι ἔτι, τῶν πραγ- 

μάτων ὄντων ἐπὶ ξυροῦ. διὸ δὴ καὶ τετρακισχιλίους 818 

τῶν ᾿Ιταλῶν φύλακας τοῦ στρατοπέδου καταλιπὼν παρ- 

ἕτασσε τοὺς λοιποὺς ἐς τὸ μεταξὺ Φαρσάλου τε πόλεως 

ξ: ̓Ενιπέως ποταμοῦ. ἔνϑα χαὶ ὁ Καῖσαρ ἀντιδὶ- 

ἐχόσμει, τοὺς μὲν ᾿Ιταλοὺς ἑκάτερος αὐτῶν ἐς τρία δι- 

αἰρῶν ἐπὶ μετώπου. μικρὸν ἀλλήλων διεστῶτας. καὶ 

τοὺς ἱππέας ἐπὶ τοῖς κέρασι τοῖς κατὰ μέρη τάσσων. 

τοξύται δὲ πᾶσιν ἀναμεμίχατο καὶ σφενδονῆται. καὶ 814 

τὸ μὲν ᾿Ιταλικὸν οὕτω κεκόσμητο, ᾧ δὴ καὶ μάλιστα 

1 ἴδωσί ὃ᾽ ἡμᾶς οἱ. Μοεπά. ὃ κατέπεμπε] κατέλειπε οἱ. 
βθῖν., ργαθίθσ τὸ 12 καὶ τετρακισχιλίους] αα γιαίξμον Τία- 
Ἰογίην ἡ Πα Ο, 1. 6. ὡς τετρ.: καὶ ζαὐτὸς) ο1. βοῦν., ἱπαύ. 

 1456ᾳ. ἀ6 Ἰοοο ρᾷρπδο οὗ 68 Κθ, Τύτᾶνθ]β ἰὼ Νουίμοτπ 
τθθοθ ΤΥ ρ. 470 Βαα., ουϊ 56. ΔΒΒΘΗ ΤΙ τηθοῦτη οΟτητηπηϊοαγὶῦ 
Ἴ. Κτοιπᾶγου; ἃ ααἱθαβ αἀἰββοηξϊαῦ Μοτάσηβοι, Βὰ. Θθβοι. 1Π9 

. 454 δᾶῃ., Τι. ΗἩΘΌΖΘΥ, [.65 ορότϑέϊομβ ταϊ ξαῖτοβ 48 7π165 σέβας 

. 104 ξ6α., 5.088] (ν. δα 8 1602) ΠῚ Ρ. 340 βαᾳ., Ῥτδϑίεγσθα ΟὍ]Θυ, 
54}}, Κορ υπὰ Το116 βοίπθβ Βάσροσκυϊθσθο Π5 Ρ. 180 βαᾳ., 

βϑιάπον, Π).88 ϑοΒ)δομε θα νοὰ ῬΗτβαίαβ, Ρτορυ. ΜδππΉθίτη 
88. Β. Ῥοιτῖη, Ατηθυῖο. Φοῦτη8] οἵ ΡἘ110]. 6 (1886) Ρ. 110 Βαᾳ., 
ΘΌΙθῸΒ 111 οὔτ ΤΩ ΚΘ ἴπ βἰηϊβίσα, Εἰ ἴῃ ἀθχέγα βυτηϊπῖβ τῖρα 

ΜῈ αἰἴὰ ραρπδο Ἰοοα 5101 β]θσδγαπὺ 
εν... 44 
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19 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. [αοἷο8 ἐγιϑὐγιιγινω" 

αὐτῶν ἑκάτερος ἐθάρρει" τὰ συμμαχικὰ δ᾽ ἦγον ἐφ᾽ 
ἑαυτῶν ὡς ἐς ἐπίδειξιν. πολύϑρουν δὲ ἦν τὸ Πομπηίου 

συμμαχικὸν καὶ πολύγλωσσον᾽ καὶ αὐτῶν ὃ Πομπήιος 
“Μακεδόνας μὲν καὶ Πελοποννησίους καὶ Βοιωτοὺς καὶ 

᾿4ϑηναίους. ἀποδεξάμενος τῆς εὐταξίας καὶ σιωπῆς, Ὁ 

παρεστήσατο τῇ φάλαγγι τῇ ᾿Ιταλικῇ, τοὺς δὲ ἄλλους, 
ὅπερ ὁ Καῖσαρ εἴκαξεν, ἔξω τάξεως ἐκέλευσε κατὰ φυ- 
λὰς ἐφεδρεύοντας, ὅταν ἐν χερσὶν ὃ ἀγὼν γένηται, 
χυκλοῦσϑαι τοὺς πολεμίους καὶ διώκειν. ὅσα δύναιντο, 

βλάπτοντας. καὶ τὸ στρατόπεδον αὐτὸ Καίσαρος ἀχα- τὸ 

φάχωτον ὃν διαρπάζειν. 
ἡγοῦντο δὲ τῆς φάλαγγος Πομπηίῳ μὲν ὁ κηδεστὴς ἢ 

Σκιπίων ὃν μέσῳ καὶ ἐπὶ τοῦ λαιοῦ “Πομμτδῷ, ἐπὶ δὲ 

τοῦ δεξιοῦ Ζέντλος" ᾿ἀφράνιος δὲ καὶ Πομπήιος τὸ 
σιρατήκοδον ἐφύλαττον. Καίσαρι δ᾽ ἐστρατήγουν μὲν τ 
Σύλλας καὶ ᾿Δντώνιος καὶ Ζομίτιος, αὐτὸς δ᾽ ἐπὶ «δὴ 
δεδιοῦν χέρως συνετάσσετο τῷ δεκάτῳ τέλει, καϑάπερ ἦν : 
ἔϑος αὐτῷ. καὶ τοῦτ᾽ ἰδόντερ οἱ πολέμιοι μετήγαγον ἐπ᾽ 
αὐτὸ τοὺς ἀρίστους τῶν ἱππέων, ἵνα πλέονες ὄντες. Ὶ 

εἰ δυνηϑεῖεν, κυκλώσαιντο. συνεὶς δὲ ὃ Καῖσαρ τρισ- 

1 ἦγον] εἶχον οἱ. Μοπά., 5Β6ἃ οἵ. δᾷ 8188 2 ἐς οἵη. ΒΡ 
8 συμμαχικὸν τηο]θβύμσση ναίῤαν!ξ Μοπα. ἴ ὅπερ] ὥσπερ 10. “ 
14 5ᾳ. τὸ στρατόπεδον ἐφύλαττον] τὸ στρατόπεδον (γ6] τὰ πάντα) ] 
ἐφεώρων οἱ. ὅοιεν.; Μοπᾶ. σαῦαβ ἀρρίϑηυση ϑθαὰθ 86 Ρ]αΐ. (868. 
6. 44, Ῥορ. 6. 69) Ῥοιηρθῖο ἀθχύσυση οοσπὰ ἐπ] 0 18586 --- 86- 
φαπάστη (868. δε) ὁ, 0 5801 θα! ἴῃ ΒΙΠΙΒΤΟ --- ΒΟΙΙΌῚ γο]αϊῦ: 
“Μέντλος" ἧ καὶ αὐτὸς Πομπήιος ἦ ἦν. Ἀφράνιος δὲ τὸ στρατόπεδον 
ἐφύλαττεν, Ηἰταΐθτη γίτη [ϑΟΙΘΠΒ ὙΘΙΌ1Β ὑγθα 8. ΜΙΗ δαὺ Δέντλος 
οὔ Πομπήιος ἰχϑηβροπθπάθτῃ νἱἀθύαγ δαὖὺ Βουροπάσμη: ἐπὶ δὲ τοῦ 
δεξιοῦ Ἀφράνιος καὶ Πομπήιος" Λέντλος δὲ --- ἐφύλαττεν 
10 Ζ]Οομίτιος] Βγινυιδ Ὁ, ἴα]80 10 Βα. ἐπὶ κέρως Υ, ἐπὶ καίρως, 
οὐὐπορτδρμῖῶ να]ρδυ! ἀθὰ8, Β, ἐπικαίρως οθίοιϊ; ἐτοῦ δεξιοῦ Ν' 
αἀαϊάϊ 6 Μοπά, ὁὀοπίθοίυα 19 αὐτὸ] {ϊϊανην ο᾽ 

ΠΣ 

ἜΈΡΝΗΝΝ λέ λἐτξορῆς σφεα -πν συ ναα δ αν νιν σαν να ἢ -- 
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χιλίους εὐτολμοτάτους πεξοὺς ἐνήδρευσεν, οἷς ἐχέ- 

λευσεν. ὅταν αἴσϑωνται τοὺς πολεμίους περιϑέοντας. 

ἀναπηδᾶν χαὶ τὰ δόρατα ἐσπηδῶντας ἀνίσχειν ὀρϑὰ 

ἐς τὰ πρόσωπα τῶν ἀνδρῶν" οὐ γὰρ οἴσειν ἀπείρους 

᾽ χαὶ νέους, ὡραϊξομένους ἔτι. τὸν ἐς τὰ πρόσωπα κίν- 

᾿δυνον. οἱ μὲν δὴ τοιάδε κατ᾿ ἀλλήλων ἐμηχανῶντο 819 

χαὶ περιήεσαν ἑχάστους, καϑιστάμενοί τὲ τὰ ἐπείγοντα 

χαὶ ἐς εὐτολμίαν παρακαλοῦντες χαὶ τὰ συνϑήματα 

» ἀναδιδόντες. ὁ μὲν Καῖσαρ ᾿ἀφροδίτην νικηφόρον. ὁ 

᾿ δὲ Πομπήιος Ἡρακλέα ἀνίκητον" ὡς δὲ σφίσιν ἕτοιμα 820 

πάντα ἦν, ἐπὶ πολὺ καὶ ὃς ἀνέμενον ἐν βαϑείᾳ σιωπῇ. 

μέλλοντες ἔτι καὶ ὀχνοῦντες καὶ ἐς ἀλλήλους ἀποβλέ- 

ποντες, ὁπότερος ἄρξει τῆς μάχης. τό τε γὰρ πλῆϑος 821 

ὥχτειρον, οὐδενός πὼ τοσοῦδε ᾿Ιταλοῦ στρατοῦ ἐς ἕνα 

ὁ χίνδυνον συνελθόντος. καὶ τὴν ἀρετὴν ἐκκρίτων ὄντων 

ἑχατέρων ἠλέουν, καὶ μάλιστα, ὅτε ἴδοιεν ᾿Ιταλοὺς ᾿Ιταλοῖς 

συμφερομένους. ἐγγύς τε τοῦ κακοῦ γιγνομένοις αὐτοῖς 832 

ἡ μὲν ἐκκαίουσα καὶ τυφλοῦσα πάντας φιλοτιμία ἐσβέν- 

γυτὸ καὶ μετέβαλλεν ἐς δέος, ὃ δὲ λογισμὸς ἐκαϑάρευε 

9 δοξοχοπίας καὶ τὸν κίνδυνον ἐμέτρει καὶ τὴν αἰτίαν. 
ὅτι περὶ πρωτείων δύο ἄνδρε ἐρίξοντε ἀλλήλοιν αὐτώ 

τὲ χινδυνεύετον ἀμφὶ τῇ σωτηρίᾳ, μηδ᾽ ἐσχάτω πάν- 
τῶν ἡττηϑέντε ἔτι εἶναι. καὶ τοσόνδε πλῆϑος ἀνδρῶν 

ἀγαϑῶν δι᾿ αὐτούς. ἐσήει δὲ σφᾶς. ὅτι φίλοι καὶ κη- 828 

ὁ δεσταὶ τέως ὄντες καὶ πολλὰ συμπράξαντες ἀλλήλοις 

1 {τοὺς εὐτολμοτάτους οἱ. Μεπά. ἐφήδρευσεν οἱ. Με:κ- 
β Ἰαπᾶ, ἘχρΙ]οοὐϊοπθβ γϑύθγατη δ᾽ϊαποὺ δποίοσατη σταθο. οὐ δῦ. ἴπ 

Θαϊῦ. ἘΠπασιρ᾽ αϊβ. ΒΌρΡ]. ρ. 210 Ἵ τε τὰ ΒΚ., τά τε Οἱ 
18 ἄρξη Β 14 ᾿Ιταλῶν νοτυῦ Ὁ 16 ἑκατέρωϑεν ὈῸ 
11 γιγνομένου 10, τη816 Οὐ Βἰδύατα 20 δοξοπίας (819) Β 
21 δύω ΒΒ, 41101 οὐΐατη οοὐθτὶ 22 ἀμφὶ Ο, ἐπὶ 1 {(ὡςΣ 
μηδ᾽ ταδγὰϊὺ ΚοΙ] 24 δὲ] δὴ τεῦ 
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914 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. [ἐνυϊξίνυην. ρφηαο 

ἐς ἀξίωμα καὶ δύναμιν, ξίφη νῦν φέρουσι κατ᾽ ἀλλή- 

λῶν καὶ τοὺς ὑποστρατευομένους ἐς ὁμοίας ἀϑεμιστίας 

ἄγουσιν, ὁμοεϑνεῖς τε ὄντας ἀλλήλοις καὶ πολίτας καὶ 
φυλέτας καὶ συγγενεῖς. ἐνίους δὲ καὶ ἀδελφούς" οὐδὲ 
γὰρ ταῦτα ἐνέλειπεν ἐχείνῃ τῇ μάχῃ, ἀλλ᾽ ὡς ἐν το- : 

σαῖσδε μυριάσιν ἐξ ἑνὸς ἔϑνους ἐπ᾽ ἀλλήλας ἰούσαις " 

πολλὰ τὰ παράδοξα συνέπιπτεν. ὧν ἐνθυμούμενος 
ἑχάτερος μετανοίας τε οὐ δυνατῆς ἔτι ἐν τῷ παρόντι 
ἐνεπίμπλατο καὶ ὡς ἐσόμενος ἐκδίνῃ τῇ ἡμέρᾳ τῶν 

ἐπὶ γῆς ἢ πρῶτος ἢ τελευταῖος ὥκνει τοσῆσδε ἀμφι- τι 

βολίας ἄρξαι. καί φασιν αὐτῶν ἑκάτερον καὶ δακρῦσαι. 

μέλλουσι δ᾽ ἔτι καὶ ἐς ἀῤλήλουϊ ἀποβλέπουσιν ἡ ἢ 
ἡμέρα προύκοπτε. καὶ τὸ μὲν ᾿Ιταλικὺν ἅπαν εὐστα- 

ϑῶς ἐφ᾽ ἡσυχίας ἀκριβοῦς ἀνέμενε" τὸ δὲ συμμαχικὸν. 

ὃ Πσμπήμὸς αὑτοῦ τρῤο αύβενον ὁρῶν ὑπὸ τῆς μελλή- τ 

σεως καὶ δείσας, μὴ πρὸ τοῦ ἀγῶνος ἀταξίας κατάρξειεν, 
ὑπεσήμαινε πρῶτος, καὶ ἀντήχησε Καῖσαρ. αὐτίκα δ᾽ 

αἵ τε σάλπιγγες αὐτοὺς ἐξώτρυνον ὀῤϑύρις κλαγγαῖς. 

ὡς ἐν τοσῷδε πλήϑει πολλαὶ κατὰ μέρη, καὶ οἱ κήρυ-. 

χες καὶ οἱ ἐπιστάται περυϑέοντες ἤπειγον. οἵ δὲ σοβα- 9 

ρῶς ἀλλήλοις ἐπήεσαν μετά τε ϑάμβους καὶ σιωπῆς, 

βαϑυτάτης ὡς πολλῶν ἀγώνων τοιῶνδε ἐμπειροπόλε-, 
μοι. πλησιάξουσι δ᾽ αὐτοῖς ἤδη τόξα καὶ λίϑοι πρῶ- 

τον ἦν καὶ τῶν ἱππέων βραχὺ τὰ πεζὰ προλαβόντων! 
πεῖραί τε καὶ ἐπελάσεις ἐπ’ ἀλλήλους. καὶ “ρούχοντον 

᾿ 

8 τε οἵχὰ.. δ Ὁ ὅ ταῦτα] τοῦτο οἱ. Μεπᾶ,, ὉΘΠΘ ἐνέ- 
λιπὲεν Ὁ ἐνέλειπεν (ἐν) οἱ. Νάθοκ, ἱπαύ. 8 οὐ οπι. 10 ᾿ 
14 ἀνέμενε] ἔμενε οἱ. Μοπά. 16 αὐτοῦ ΟἹ, οοττ. Η. ϑίθρῃ. ἊἍν 
11 ὑπεσήμηνε οὕτα ἃ νυ]ρὸ ᾿πᾶθ ἃ ϑὅ'ϑῃν. 19 πολλὰ ἱ μέρη 
οὖσαι» οἱ. Μοπᾶ., τη816 ΟὉ Βἰδύατῃ, οἵ, θὐϊδτῃ ν. 22 8αᾳ., 8 612... 
1.86 οἴο. 91 τὲ οἵη. Υ͂ ϑάμβους] ϑάρσους οἱ. Μοεπά., 

568 οὗ 6. σ. Το. 6, 81, 6 2ῦ ἐπελάσεις ἱ, ἐπελεύσεις Ὁ 
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οἱ τοῦ Πομπηίου τὸ δέκατον τέλος ἐκυκλοῦντο. Καί- 828 

σαρος δὲ τὸ σημεῖον τοῖς ἐφεδρεύουσιν ἄραντος. οἵ 

μὲν ἐξαναστάντες ἐς τοὺς ἵππους ἐχώρουν, ὀρϑοῖς ἄνω 

τοῖς δόρασιν ἐς τὰ πρόσωπα τύπτοντες τοὺς ἐπικαϑ- 

ς ἡμένους, οἱ δ᾽ οὐκ ἐνεγκόντες αὐτῶν οὔτε τὴν ἀπόνοιαν 

οὔτε τὰς ἐπὶ στόμα καὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς πληγὰς ἔφευ- 

γον ἀχόσμως. καὶ τὸ ἐνταῦϑα πεζὸν εὐθὺς ἱππέων 

ἔρημον γενόμενον ἐκυκλοῦντο οἱ τοῦ Καίσαρος [ἱππεῖς], 

) αὐτοὶ δείσαντες περικύκλωσιν. Πομπήιος δὲ πυϑόμενος 829 

υ ἐχέλευε τοῖς πεζοῖς μήτ᾽ ἐπεκϑεῖν ἔτι μήτ᾽ ἐκχτρέχειν 
ἐχ τῆς φάλαγγος μηδ᾽ ἀκχοντίξειν, ἀλλ᾽ ἐν προβολῇ 
διαστάντας ἀμύνεσϑαι διὰ χειρὸς τοῖς δόρασι τοὺς ἐπ- 

τόντας. καὶ τόδε τινὲς αὐτοῦ τὸ στρατήγημα ἐπαινοῦ- 880 

σιν ὡς ἄριστον ἐν περικυκλώσει, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐν ταῖς 

5 ἐπιστολαῖς καταμέμφεται᾽ τάς τε γὰρ πληγὰς ὑπὸ τῆς 

βολῆς εὐτονωτέρας γίνεσϑαι καὶ τοὺς ἄνδρας ὑπὸ τοῦ 

δρόμου προϑυμοτέρους᾽ ἑστῶτας δ᾽ ἀποψύχεσθϑαί τε 

χαὶ τοῖς ἐπιϑέουσιν εὐβλήτους δι᾽ ἀτρεμίαν οἷα σκο- 

ποὺς εἶναι. ὃ καὶ τότε γενέσϑαι" τὸ γὰρ δέχατον τέλος 381 

υσὺν αὑτῷ περιδραμεῖν τὰ λαιὰ τοῦ Πομπηίου ἔρημα 

ἱππέων γενόμενα καὶ πανταχόϑεν ἀτρεμοῦντας ἐς τὰ 

πλευρὰ ἐσακοντίξειν, μέχρι ϑορυβουμένοις ἐμπεσόντας 

βίᾳ τρέψασϑαι καὶ τῆς νίκης κατάρξαι. χατὰ δὲ τὸ 3885 

ο΄ 8 τοῖς δόρασιν ἄνω ταϑϊυϊῦ Μοπᾶ., 5θὰ οἂνθ Εἰϑύστη 
χατ᾽ ὀφθαλμῶν οἱ. Μοπά., αὰὸ ΠΟΠ Οραβ 8 ἱππεῖς τϑοῖθ 

ΒΘΟΙυδιὺ ϑομνν. 601]. ᾿πῖτῶ νυ. 19 8α., ὅδθβ. Ὁ. ο. 8, 98, ὅ 354ᾳ., ΡΙαΐ. 
ὕδ65. 6. 46, Ῥοτηρ. 6. 12 20 αὐτῷ ΟἹ, οοττ. Μοπᾷ. 

δ δ᾽ 

π΄ ---.- 
᾿ς 14μα. ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς] οοτητηοηξατῖοβ Οδοβατῖβ ἀθ Ό6110 
ΟΠ ἰπὲθ]]ορτὺ βοηναγίζ ἂρ. ῬΘα]Υ-ὟΥ ἰββονγῶ 2, 1 Ρ. 326 8α., οοπέτῷ 
ἴπγο Κουποιπδηη (γ. δα 1 8 64) ῥ. ὅδ] αἄῃ. 138. 19 τὸ γὰρ 
δέχ. τέλος] οἵ. ϑοῦνυ. ὑ. ΠῚ ρ. 764 βα. 

ΑΝ 
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210 ἘΜΦΥΛΙΩΝ 8. [Ῥιιφῆα Ῥ]ιανδαϊίοα 

ἄλλο πλῆϑος ἦν ἔτι τραυμάτων καὶ φόνων ἔργα πολλὰ 

καὶ ποικίλα᾽ βοὴ δὲ οὐδεμία ἐκ τοσῆσδε φάλαγγος 
τοιάδε δρώσης οὐδ᾽ οἰμωγαὶ τῶν ἀναιρουμένων ἢ 

πλησσομένων, ἀλλὰ βουχήματα μόνα καὶ στόνοι πιπτόν- 

τῶν, ἔνϑα συνετάχϑησαν, εὐσχημόνως. οἱ σύμμαχοι δέ, υ5 

καϑάπερ ἀγῶνα πολέμου ϑεώμενοι, κατεπλήσσοντο τὴν 
εὐταξίαν καὶ οὔτε ἐς τὰς σκηνὰς τοῦ Καίσαρος ἐτόλ- 

μῶν ὑπὸ ϑαύματος. ὀλίγων αὐτὰς καὶ πρεσβυτέρων 
ἀνδρῶν φυλασσόντων, περιδραμεῖν οὔτε τι ἄλλο ἢ 9 

ἑστῶτες ἐϑάμβουν. ὡς δὲ ἐνέδωχε τὸ λαιὸν τοῦ Πομ- ϑι 

πηίου. αὐτοὶ μὲν καὶ τότε βάδην ὑπεχώρουν ἅμα καὶ 
συνεπλέχοντο, οἱ δὲ σύμμαχοι προτροπάδην ἔφευγον 

ἄπρακτοι, βοῶντες" “᾿ἡσσήμεϑα.᾽" καὶ τὰς σχηνὰς σφῶν 
αὐτοὶ καὶ τὰ χαρακώματα ὡς ἀλλότρια προλαβόντες 

διέσπων καὶ διήρπαζον. ἐς τὴν φυγὴν ὅ τι δύναιντο τὸ 
ἐπάγεσϑαι. ἤδη δὲ καὶ τὸ ἄλλο τῶν ᾿Ιταλῶν ὁπλιτι- 
χὺν τῆς ἐπὶ τάδε ἥσσης αἰσϑανόμενον ὑπεχώρει κατὰ 

πόδα, πρῶτον ἐν κόσμῳ καὶ ἔτι ἐκ τῶν δυνατῶν ἀμυνό- 

μενον" ἐπικειμένων δ᾽ αὐτοῖς ὡς ἐν εὐπραξίᾳ τῶν πο- 
λεμίων ἐστράφησαν ἐς φυγήν. καὶ ὁ Καῖσαρ εὐμηχάνως 3 
δὴ τότε μάλιστα, ἵνα μὴ συνέλθοιεν αὖϑις μηδὲ τὸ 

ἔργον γένοιτο μάχης μιᾶς, ἀλλὰ παντὸς τοῦ πολέμου, 
κήρυκας ἐς τὰς τάξεις πανταχοῦ περιέπεμπεν. οἱ τοῖς 

νικῶσιν ἐχέλευον ἀψαυστεῖν τῶν ὁμοεϑνῶν, ἐπὶ δὲ 

τοὺς συμμάχους μόνους χωρεῖν. καὶ τοῖς ἡττωμένοις 88 
προσεπέλαζον παραινοῦντες ἀδεῶς ἑστάναι. ἀνήρ τε 

Τ ἐς οτα. 1 9 τι οἵη. 18 ἄπρακτοι 1, ἄτρωτοι Ο, 
Βοο φργδϑύμ Μαεπά., Θ᾽1ὰα ἰδτηθη Ἰαύθσθ ταύτβ; 6χ (ὐ Π1}1} ρῥχοῆ- 
ΟἾΤΊῸΒ 14 αὐτῶν Υ, αυοᾶ ᾿πητηοτῖζο Ῥτοθαντ Μ6πά. 10 ἐπά- 
γεσϑαι (ἐπειγόμενοι ο1. Μεπά,, οοπίχ ἴᾳτο Κυδίὺ Ρ. 27, οἵ. 6. σ. 
Ηδηπ. ὁ. 89 οΧίγ. 18 πρῶτον ᾿ζμὲνν οἱ. Μεπάᾶ., οἵ. δὰ Ϊ 8 202 
25 ἡττημένοις οἱ. Μαπᾶ., οὗ, ρταρῖ. 
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"παρ᾽ ἀνδρὸς ἐκμανϑάνων τὸ κήρυγμα εἱστήκει" καὶ 

σύμβολον ἤδη τοῦτο τῶν Πομπηίου στρατιωτῶν ἦν, 

τὸ ἀδεῶς ἑστάναι. τὰ ἄλλα ὡς ᾿Ιταλῶν ὁμοιοτρόπως 

ἐσχευασμένων τε καὶ φωνὴν ὁμοίαν ἀφιέντων. διεκ- 

5 ϑέοντες δ᾽ αὐτοὺς οἱ τοῦ Καίσαρος τοὺς συμμάχους οὐ 

δυναμένους ἀντέχειν ἀνήρουν᾽" καὶ ὁ πλεῖστος ἐνταῦϑα 

ἐγίγνετο φόνος. 

Ι Πομπήιος δ᾽ ἐπεὶ τὴν τροπὴν εἶδεν, ἔκφρων αὑτοῦ 

γενόμενος ἀπῇει βάδην ἐς τὸ στρατόπεδον καὶ παρ- 

υἐλϑὼν ἐς τὴν σκηνὴν ἐκαϑέξετο ἄναυδος. οἷόν τι καὶ 

τὸν Τελαμῶνος Δἴαντά φασιν ἐν ᾿Ιλίῳ παϑεῖν, ἐν μέ- 

σοις πολεμίοις ὑπὸ ϑεοβλαβείας. τῶν δ᾽ ἄλλων ὀλίγοι 

πάνυ ἐσήεσαν ἐς τὸ στρατόπεδον" τὸ γὰρ κήρυγμα τοῦ 

Καίσαρος ἑστάναι τε ἀκινδύνως ἕποίει,. χαὶ παρα- 

ὅ δραμόντων τῶν πολεμίων διεσκίδνη κατὰ μέρος. ληγού- 

σῆς δὲ τῆς ἡμέρας ὃ Καῖσαρ τὸν στρατὸν ἀσχέτως που 

περιϑέων ἱχέτευε προσπονῆσαι. μέχρι καὶ τὸν χάρακα 

τοῦ Πομπηίου λάβοιεν, ἐχδιδάσκων, ὅτι. εἰ συσταῖεν 

αὖϑις οἱ πολέμιοι, μίαν ἡμέραν ἔσονται νενικηκότες, 

ο εἰ ὃὲ τὸ στρατόπεδον αὐτῶν ἕλοιεν, τὸν πόλεμον ἑνὶ 

τῷδε ἔργῳ κατωρϑωκότες ἂν εἶεν. τάς τε οὖν χεῖρας 

αὐτοῖς ὥρεγε χαὶ πρῶτος ἐξῆρχε δρόμου. τοῖς δὲ τὰ 

μὲν σώματα ἔκαμνε. τὴν δὲ ψυχὴν ὅ τε λογισμὸς καὶ 

ὁ αὐτοχράτωρ συντρέχων ἐχούφιξεν. ἠώρει δὲ καὶ ἡ 

δ τῶν γεγονότων εὐπραξία καὶ ἐλπίς, ὅτι καὶ τὸν χάρακα 

8 τὸ ἀδεῶς ἑστάναι ἴοτί. Βραγία 6586 οἱ. Μεπᾶ., υἱχ ἴπγ 
Ὁ ὁ ἀε]. Ναῦοκ, ἴα]80ὺ 8 .ἐπειδὴϊ αὑτοῦ, οοτγ. 6Χ αὐτοῦ, Β, 
αὐτοῦ 1, αὖ νἱαρίαν, 46 Ὑ ποη οοπδβίαῦ 16 που] πανταχοῦ 

ΟἿ, Μοπά., βθα ποῦ (--- πως) ἰᾳπρθπϑατϊῃ ουτη ἀσχέσως 22 {τοῦ 
δρόμου οἱ. Μοπά., θα οὗ 8 848; αὐίου]αβ θθπθ παροὺ 8 189 

ς΄ 10μβα. οἷόν τι οἰ6.] Ηοτα. Π. 11, δὅ44 5βα. Ξἰρπϊβοαῦ, οἵ, ῬΙαΐ. 
Ῥτρ. ο. 12 
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918 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. Γριισπα Ῥηαγδβαϊοα , 

αἱρήσουσι καὶ πολλὰ τὰ ἐν αὐτῷ" ἥκιστα δ᾽ ἐν ἐλπί- 
σιν ἢ εὐτυχίαις ἄνϑρωποι καμάτων αἰσϑάνονται. οὗ 
μὲν δὴ καὶ τῷδε προσπεσόντες ἐπεχείρουν σὺν πολλῇ 
πρὸς τοὺς ἀπομαχομένους καταφρονήσει, ὃ δὲ Πομ- 

πήιος μαϑὼν ἐξ ἀλλοκότου σιωπῆς τοσοῦτον ἀπέρρηξεν" δ 
“οὐκοῦν καὶ ἐπὶ τὸν χάρακα ἡμῶν; καὶ εἰπὼν τήν τὲ 

στολὴν ἐνήλλαξε καὶ ἵππου ἐπιβὰς σὺν φίλοις τέσσαρ- 

σιν οὐκ ἀνέσχε δρόμου. πρὶν ἀρχομένης ἡμέρας ἐν 
“αρίσσῃ γενέσϑαι. ὁ δὲ Καῖσαρ, ὡς ἐπηπείλησε παρα- 
τάσσων. ἐν τῷ Πομπηίου χάρακι ἐστάϑμευσε, καὶ αὐτός τὸ 

τὲ τὴν ἐκείνου βρώμην καὶ ὁ στρατὸς ἅπας τὴν τῶν 

πολεμίων ἐδαίσαντο. ᾿ 

ἀπέϑανον δὲ ἑκατέρων, τῶν γε ᾿Ιταλῶν (οὐ γὰρ δὴ 8 

τῶν γε συμμάχων οὐδ᾽ ἐξαρίϑμησις ἐγένετο ὑπὸ πλή- 

ϑους καὶ καταφρονήσεως) ἐκ μὲν τοῦ Καίσαρος στρα- τὸ 
τοῦ τριάκοντα λοχαγοὶ καὶ ὁπλῖται διακόσιοι, ἤ, ὡς 

ἑτέροις δοχεῖ, χίλιοι καὶ διακόσιοι, ἐκ δὲ τῶν Πομ- 

πηίου βουλευταὶ μὲν δέκα, ὧν ἦν καὶ Δεύκιος Ζομίτιος, 

ὁ αὐτῷ Καίσαρι πεμφϑεὶς ἐπὶ τὴν Γαλατίαν διάδοχος. 
τῶν δὲ καλουμένων ἱππέων ἀμφὶ τεσσαράχοντα τῶν 30 

ἐπιφανῶν" ἐκ δὲ τῆς ἄλλης στρατιᾶς οἱ μὲν ἐπαίρον- 

τές φασι δισμυρίους ἐπὶ πεντακισχιλίοις, ᾿Δσίνιος δὲ 

Πολλίων, ὑπὸ Καίσαρι τῆς μάχης ἐχείνης στρατη- 

1 πολλὰ] πάντα νοτὐϊὺ Ο: οὐ φιναδοινηιθ ἴῃ, {18 688θη} ᾿ 
 στολλὴν Β 8 Ἴ1 δο. οἱ. Μοπᾷ., οὗ δὰ 8 842 9 οὐ 
Ῥ. 219, 1ὅ λαρίσσῃ Ἰἰοτῖ, ἰδῶ οὐΐαγη Βοῖββ. δὰ Οδββ. 1). 42, 3, 2: 
“Μαρίσῃ ΒΚ. οὐ Μεπᾶ. οὕτα πυτητη8 οὖ {018 ἠπείλησε οἷ. 
Μομᾶ., 86 οὗ 1 8 284 14 γὲ ΒΌργΑΒοΣ. ἴῃ Β,, ἀρ]θυῖ νοϊαῖ 
Μομά. 1ὅ {τεδ καὶ οἱ. Μεπά., οἵ δὰ 18 811 1ὔ 5αᾳ. στρατοῦ 
οὔ. ἃ 16 ἢ] ἣ, αὖ νἱἀθύατ, οοΥγ. ὁχ ὃ, Β 19 τὴν οτὰ. Ὁ 
22 ἐπὶ (ἀμφὶ 8) πεντακισχιλίοις Οδ, ἀμφὶ πεντακισχιλίους θὰ 

21 544. ἀθ πυμηθυ!Β ν. ΠοιπδβΖθυβκὶ (ν. δα 8 126) Ρ. 110 δάῃ. 4 ε 
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γῶν, ἑξακισχιλίους ἀναγράφει νεχροὺς εὑρεϑῆναι τῶν 

Πομπηίου. 

τοῦτο τέλος ἦν τῆς ἀοιδίμου περὶ Φάρσαλον μάχης. 841 

ἀριστεῖα δ᾽ ὁ μὲν Καῖσαρ αὐτὸς καὶ πρῶτα καὶ δεύτερα 

5. ἐκ πάντων ἐφέρετο, ὁμολογούμενος ἀριστεῦσαι, καὶ σὺν 

αὐτῷ τὸ τέλος τὸ δέχατον᾽ τὰ δὲ τρίτα Κρασσίνιος 

λοχαγός. ὃν Καῖσαρ μὲν ἐξιὼν ἐπὶ τὴν μάχην ἤρετο, 

ὅ τι προσδοχῴη. ὃ δὲ λαμπρῶς ἀνεβόησε" “νικήσομεν, 

ὦ Καῖσαρ. κἀμὲ τήμερον ἢ ξῶντα ἢ νεχρὸν ἀποδέξῃ" 

ι ἡ στρατιὰ δ᾽ ἐμαρτύρει χαϑάπερ ἔνϑουν ἐς ἑχάστην 

ἔ τάξιν μεταϑέοντα πολλὰ καὶ λαμπρὰ δρᾶσαι. ἐπεὶ δὲ 848 

ξητούμενος ἐν τοῖς νεκροῖς εὑρέϑη, τὰ ἀριστεῖα ὃ 

Καῖσαρ αὐτῷ περιέϑηκε καὶ συνέϑαψε καὶ τάφον ἐξ- 

4 αίρετον ἀνέστησεν ἐγγὺς τοῦ πολυανδρίου. 

8 ὁ δὲ Πομπήιος ἐκ Λαρίσσης ὁμοίῳ δρόμῳ μέχρι 849 

᾿ϑαλάσσης ἐπειχϑεὶς σκάφους ἐπέβη σμικροῦ καὶ νεὼς 

᾿παραπλεούσης ἐπιτυχὼν ἐς Μιτυλήνην διέπλευσεν" ὅϑεν 

τὴν γυναῖκα Κορνηλίαν ἀναλαβὼν καὶ τριήρων τεσσά- 

ρῶν ἐπιβάς. αἱ αὐτῷ παρά τε Ῥοδίων καὶ Τυρίων 

Ὁ ἀφίκοντο, Κερχύρας μὲν καὶ τότε χαὶ Λιβύης ὑπερ- 

εἶδεν, ἔνϑα αὐτῷ στρατὸς ἦν ἄλλος πολὺς καὶ ναυτι- 

᾿ς ὃ ἐφέρετο, ἐκ πάντων ταϑ]αῦ Μοπᾶ., Ἰάθηη νἱγραϊα ροβὺ ἐφέ- 
θέτο ἀο]οία οἴβοοτγθ νο]αϊῦ Κταί Ρ. 68 θ τὸ δέκατον τέλος 
χρασσίνιος Β οὐ Ρ]αὐ. ὕδ65. ο. 44, κρασίνιος ὶ, Ογαβίγιι Ὁ, 
ΟΥδβίϊηπβ᾽ 868. Ὁ. ο. 8, 91. 99, Κρασσιανὸς ΡΙ]αὖῦ. Ῥοιπρ. 6. ΤΙ 
Ξ λαμπρῶς ρΡοβὺ νικήσομεν ἔοτῦ. ῬΡοποπάσθπτη ραΐανιὺ Μαοπᾶ. 60]]. 
ῬΙαΐ. Ῥοηρ. ὁ. 11, Οδ685. ο. 44: ὃ δὲ “λαμπρῶς, ἀνεβόησε, 
 γικήσομεν οἷ. (ἢ. Οταῦχ, θυ. 46. ῬἘ110]. 4 (1880) Ρ. 188, οαΐ 
ἈΒβθηδ ον ΒΟΒΘΠΚῚ Ρ. 1712 δάη., ἔοτί. τϑοῖθ; λαμπρῶς ἀνεβόησε 
ἀοΐοπαϊς ΒΒ: ΒομοΐβκΥ τ. 446 9 τήμερον δ. Μεπᾶ. οχ Ὁ, 
Βαρεΐαυθ ΡΙαΐ. Ῥοτηρ. οὐ ὅβ65. 1. ο.Ψ 10 δ᾽ ἐμαρτύρει] διε- 
 μαρτύρει 1, {τοῦτον γ6] ζαὐτὸν» ἀρδβίἀδθχαυθυτιπὺ Μύβρυ. οὗ 
Μοεπᾶ,, 5θα ἰπηροπάστη ὃν Καῖσαρ μὲν --- ἡ στρατιὰ δ᾽ (ΚΕ1) 
1 διαϑέοντα ἱ 16 μικροῦ ἱ 20 καὶ δηΐθ τότε ἀο]θθαὺ 
τῷ 

Φίθδρυ., ῬΟΥΡΘσάμη, οἵ. 8. 290 ξα. 
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κὸν ἀκραιφνές, ἐπὶ δὲ τὴν ἕω φερόμενος ἐπὶ τὸν Παρ- 

ϑυαῖον ὡς δι᾽ ἐκείνου πάντα ἀναληψόμενος τὸ ἐνθύ- 
μημα ἐπέχρυπτε, μέχρι περὶ τὴν Κιλικίαν μόλις ἐξέφερε 
τοῖς φίλοις. οἱ δὲ αὐτὸν ἠξίουν φυλάσσεσϑαι τὸν 

Παρϑυαῖον,. ἐπιβεβουλευμένον τὲ ἔναγχος ὑπὸ Κράσσου. 
καὶ ϑυμούμενον ἔτι τῇ Κράσσου συμφορᾷ. μηδ᾽ ἐς 

ἀκρατεῖς βαρβάρους ἄγειν εὐπρεπῆ γυναῖκα Κορνηλίαν, 
Κράσσου μάλιστα γεγενημένην. δεύτερα δ᾽ αὐτοῦ προ- 
ϑέντος περί τε Αἰγύπτου καὶ ᾿Ιόβα, ᾿Ιόβα μὲν ὑπερ- 

εώρων ὡς ἀδόξου, ἐς δὲ τὴν Αἴγυπτον αὐτῷ συνεφρό- 

γνουν, ἐγγύς τε οὖσαν καὶ μεγάλην ἀρχήν, ἔτι δὲ καὶ 
εὐδαίμονα καὶ δυνατὴν ναυσὶ καὶ σίτῳ καὶ χρήμασι" 

τούς τε βασιλεύοντας αὐτῆς, εἰ καὶ παῖδές εἰσι, πατρι- 

κοὺς εἶναι τῷ Πομπηίῳ φίλους. 

ὃ μὲν δὴ διὰ τάδε ἐς τὴν Αἴγυπτον ἔπλει" ἄρτι δ᾽ 

ἐκπεσούσης ἀπ᾽ Αἰγύπτου Κλεοπάτρας, ἣ τῷ ἀδελφῷ 
συνῆρχε. καὶ στρατὸν ἀμφὶ τὴν Συρίαν ἀγειρούσης, 

Πτολεμαῖος ὃ τῆς Κλεοπάτρας ἀδελφὸς ἀμφὶ τὸ Κάσ- 

σιον τῆς Αἰγύπτου ταῖς Κλεοπάτρας ἐσβολαῖς ἐφήδρευε, 

καί πῶς χατὰ ἘΌΨΕΝ ἐς τὸ Κάσσιον τὸ τκον ον τὸν 

Πομπήιον χατέφερξΕ. ϑεασάμενος δὲ στρατὸν ἐπὶ τῆς 

30. 

γῆς πολὺν ἔστησε τὸν πλοῦν καὶ εἴκασεν, ὅπερ ἦν, παρ- 

εἶναι τὸν βασιλέα. πέμψας τε ἔφραξε περὶ ἑαυτοῦ καὶ 

ὁ ϑυμούμενον] εοἸαΐίογ68 8ρίγνι5 ᾿αδογογν σουὺϊῦ Ὁ, εὐθυμού- ᾿ 
μενον οἱ. Μαβργυ., 568 110 θη θυ} Ῥοθ86 ρᾳίο. 10 Κορνηλίαν 46- 
Ἰοπάππι οἱ. Μπά. 14 τῷ οτι. ἃ 10 ἀπ᾽] ἐξ οἱ. Μοπά., βε 
οἵ, δα 1 8 6ὅ 1856. 230. 8 802. 81ῦ κάσιον Υ, αὖ οὔϊδατῃ 1η ποιπΐπθ 
ΟἝββὶ σ ῥτὸ σ (οἴ, φᾷ 8. 464), οὐ 8110] Βᾶθρ8 1 ῥτὸ λλ, ν Ῥῖο νῦν, 
0 ῬΙῸ ρρ, τ ῬΙῸ ττ, κάσσιον οθἰθτ!, αποα 601]. 488. [). 42, ὅ, ὅ Βα. 
τϑῦϊπαὶ, τῳ οὐὔΐδτη Εὐθυβίοσ δα. ΤΠ Ό8η. 1, 2 οταῦ. ΧῚ 8.116; οϑὔθσασα. 
οὗ Βαυα ββίῃ, δα. ΖῸΣ βοιαῖῦ. ΗΠ 6] 1ΡΊΟΠΒΡΘΒΟΗ. 1Π| (1878) Ὁ. 288 566.» 
ἘΠ. 8885, πᾶ. 5080]. Οατυρῖβυ.. 1890001 Ὁ. ΧΧΥ 21 5α. ἐπὶ τῆς ἷ 
γῆς φῬοβὺ πολὺν ἃ 

1 ἄρτι] τηθῆβθ ΑΡΥΠ1 γ6] Μαῖο 
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τῆς τοῦ πατρὸς φιλίας. ὃ δὲ ἦν μὲν περὶ τρισκαίδεκα 804 

ἔτη μάλιστα γεγονώς. ἐπετρόπευον δ᾽ αὐτῷ τὴν μὲν 

στρατιὰν ᾿Αχιλλᾶς, τὰ δὲ χρήματα Ποϑεινὸς εὐνοῦχος" 

οἱ βουλὴν προυτίϑεντο περὶ τοῦ Πομπηίου. καὶ παρὼν 

πὸ Σάμιος Θεόδοτος ὁ ῥήτωρ, διδάσκαλος ὧν τοῦ παι- 

δός, ἀϑέμιστον εἰσηγεῖτο ἔργον, ἐνεδρεῦσαι καὶ κτεῖναι 

Πομπήιον ὡς χαριουμένους Καίσαρι. κυρωϑείσης δὲ 85ῦ 

“τῆς γνώμης σκάφος εὐτελὲς ἐπ᾽’ αὐτὸν ἐπέμπετο, ὡς 

τῆς ϑαλάσσης οὔσης ἁλιτενοῦς καὶ μεγάλαις ναυσὶν 

οὐχ εὐχεροῦς, ὑπηρέται τέ τινες τῶν βασιλικῶν ἐν- 

ἔβαινον ἐς τὸ σκάφος. καὶ Σεμπρώνιος. ἀνὴρ Ῥωμαῖος 806 

τότε μὲν τῷ βασιλεῖ, πάλαι δὲ αὐτῷ Πομπηίῳ στρατευ- 

σάμενος, δεξιὰν ἔφερε παρὰ τοῦ βασιλέως τῷ Πομ- 

-πηίῳ καὶ ἐχέλευεν ὡς ἐς φίλον τὸν παῖδα διαπλεῦσαι. 

ὁ ἅμα δὲ ταῦτ᾽ ἐγίγνετο, καὶ ὃ στρατὸς ὥσπερ ἐπὶ τιμῇ 851 

“τοῦ Πομπηίου παρὰ τὸν αἰγιαλὸν ἐξετάσσετο ἅπας. 

“χκαὶ ὃ βασιλεὺς ἐν μέσῳ τῇ φοινικίδι κατάδηλος ἦν 

ὅ περιχειμένῃ. ὃ δὲ Πομπήιος ὑπώπτευε μὲν ἅπαντα. 308 

χαὶ τὴν παράταξιν τοῦ στρατοῦ καὶ τὴν τοῦ σχάφους 

Ὁ εὐτέλειαν καὶ τὸ μὴ τὸν βασιλέα αὐτόν οἱ παραγενέ- 

ὅϑαι μηδὲ τῶν ἐπιφανῶν τινας πέμψαι" τοσοῦτο δ᾽ ἐκ 

τῶν Σοφοχλέους ἰαμβείων πρὸς ἑαυτὸν ἀνενεγκών" 

“ὅστις γὰρ ὡς τύραννον ἐμπορεύεται, κείνου ᾽στὶ δοῦ- 

Ἅλος, κἂν ἐλεύϑερος μόλῃ". ἐνέβαινεν ἐς τὸ σκάφος. 

1 περὶ Νδιοκ, ἐπὶ ΟἹ, νὰ]ρὸ 11 Σεμπρώνιος) Σιεπτίμιος 
ΣΧ ΟΘἰουἹβ ΒΟΥ ΟΥΟτι5 οὕτῃ ϑοην.. σϑροπὶ τηϑ]τη, ἰὔθτα Ὁ. 322, 2 

τὸν παῖδα 46]. Νυοῖ, οοπίοῖο ὡς ἐς φίλον (ἐς) τὸν παῖδα 
6] ἐς τὸν παῖδα ὡς φίλον 18 περικειμένῃ βρυτίαμη ρΡαΐανῦ 

Μεπά, νἱχ τϑοῖθ: νϑυθοόστπι οΟ]]οοδὐϊο δῦ Αρρίδῃμθρυ 2844 ἀνέ- 
βαινεν ἱ 

ΤῊΝ 828 Σάμιος] Ομίυτη νοοαῦ Ρ]αὐ. Ῥοτρ. ο. 17, Βταΐ. ο. 88 
ἡ" ὅ οἵ. Νάποκ, Τταρ. αταθο. ἔν." ρ. 816 π΄ 789 
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καὶ ἐν τῷ διάπλῳ σιωπώντων ἁπάντων ἔτι μᾶλλον 
ὑπώπτευε" χαὶ τὸν Σεμπρώνιον εἴτε ἐπιγινώσκων Ῥω-. 

μαῖον ὄντα καὶ ἐστρατευμένον δαυτῷ, εἴτε τοπάξων ἐκ 
τοῦ μόνον ἑστάναι, κατὰ δὴ τὴν στρατιωτικὴν ἄρα 
διδασχαλίαν οὐ συνεδρεύοντα αὐτοχράτορι, ἐπιστρα- 

φεὶς ἐς αὐτὸν εἶπεν" “ἄρά σε γινώσκω, συστρατιῶτα;" 
Ἁ ει 3 ΄ Ἀ 9 ἐς 3 , ᾽ ᾿ Χ 

καὶ ὃς αὐτίκα μὲν ἐπένευσεν, ἀποστραφέντα δ᾽ εὐϑὺς 
ἐπάταξε πρῶτος, εἶϑ᾽ ἕτεροι. καὶ τὸ μὲν γύναιον τοῦ 

Πομπηίου καὶ οἵ φίλοι ταῦτα μαχρόϑεν ὁρῶντες ἀν- 
ᾧμωξόν τε καὶ χεῖρας ἐς ϑεοὺς ἐχδίκους σπονδῶν ἀν- 
4ι 

ἔσχοντες ἀπέπλεον τάχιστα ὡς ἐκ πολεμίας. Πομπηίου 

δ 

͵ 
δὲ τὴν μὲν κεφαλὴν ἀποτεμόντες οὗ περὶ Ποϑεινὸν ᾿ 

ἐφύλασσον Καίσαρι ὡς ἐπὶ μεγίσταις ἀμοιβαῖς (ὃ δὲ 

αὐτοὺς ἠμύνατο ἀξίως τῆς Εϑεμιότύαε): τὸ δὲ λοιπὸν 

σῶμά τις ἔϑαψεν ἐπὶ τῆς ἠϊόνος καὶ ἐάψον ἤγειρεν 

εὐτελῆ" καὶ ἐπίγραμμα ἄλλος ἐπέγραψε" “τῷ ναοῖς βρτ 

ϑοντι πόση σπάνις ἔπλετο τύμβου". χρόνῳ δὲ τὸν 
τάφον τόνδε ἐπικχρυφϑέντα ὅλον ὑπὸ ψάμμου καὶ εἰ- 

χόνας, ὅσας ἀπὸ χαλκοῦ τῷ Πομπηίῳ περὶ τὸ Κάσσιον 
ὑλαδυν οἱ προσήκοντες ἀνέϑηκαν, λελωβημένα πάντα 

χαὶ ἐς τὸ ἄδυτόν του ἱεροῦ κατενεχϑέντα ἐζήτησε χαὶ 

εὗρεν ἐπ᾽ ἐμοῦ Ρωμαίων βασιλεὺς “δριανὸς ἐπιδημῶν, 

1 αὐτίκα ταῖῃὶ ἔξαϊὺ ἀπθίατα, οἵ. Ρ] αὖ. Ῥοιαρ. ο. 79: κἀκεῖνος 
ἐπένευσε τῇ κεφαλῇ μόνον, οὐδὲν προσειπὼν οὐδὲ φιλοξοοΡΉΒΉΝ 
56 νι ἀθίαν ορροβιίζαχη Ῥδυθοῖρῖο ἀποστραφέντα ὃ 8 εἶθ᾽ 
ἅτεροι, γ6] ἐλ ἕτεροι οἷ. Μ6πα., Βρα οἵ. 8α 18 ὅ82 Ῥοβὺ ἕτεροι 
ποηητ]]ῳὼ ἀθ Ῥοχηρθὶ οοοατη θη ίβ παῖδα Ἰηὐθυοιαϊθθθ οἱ. Μομά. 
6011. ΡΙαΐ. 1. ο.. αὖ δούδιη πϑυτδθϊ οηΘ τα ἌΡΡ. Ὠΐτη18 οἰτοῦτηο αὖ 
16 ἠόνος 80Υ. 'Μοπά., οομϑῦ. 19 χάσιον Υ, οἵ. δὰ 8 882 
91 του Θιαθπάδγὶ δὲ δηΐθ τὴ ΗδΣ. Ρ. 61, τοῦ ΟἹ, Βαθβοσγαῦ ἴϑτη 
Μοπάᾶ. 22 ἀδριανὸς ΟἹ, ΟΟΥΤΟΧῚ 

105αᾳ. ΡΙΘΡΘΙ, ΠΊΒΟΓ. σῪ. τηθίσ. Ὁ. 194 βα. 

᾿ 
15. 

᾿ ἜΣ ἐς τι ϑυύμυυδα μϑεας ἩΣΘΆ ΑΡ οὰ ἀρυσίρο) 

χῶνδκα 



ἄπιοοβ Ῥοριροϊαη) ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. φο3, 
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καὶ τὸν τάφον ἀνεχάϑηρε γνώριμον αὖϑις εἶναι καὶ 

τὰς εἰχόνας αὐτοῦ Πομπηίου διωρϑώσατο. 

τόδε μὲν δὴ τοῦ βίου τέλος ἦν Πομπηίῳ τῷ με- 868 

γίστους πολέμους ἀνύσαντι καὶ μέγιστα τὴν Ῥωμαίων 

ἀρχὴν ὠφελήσαντι καὶ Μεγάλῳ διὰ ταῦτα ὀνομασϑέντι 

χαὶ οὐχ ἡττηϑέντι ποτὲ πρότερον, ἀλλὰ ἀηττήτῳ καὶ 

εὐτυχεστάτῳ ἐξέτι νέου γενομένῳ" ἀπὸ γὰρ τριῶν καὶ 

εἴχοσιν ἐτῶν οὐ διέλιπεν ἐς ὀκτὼ καὶ πεντήκοντα 

τῇ μὲν ἰσχύν μοναρχικῶς δυναστεύων, τῇ δὲ δόξῃ διὰ 

τὸν Καίσαρος ξῆλον δημοτικῶς νομιξόμενος ἄρχειν. 

᾿ς Δεύχιος δὲ Σκιπίων, ὁ κηδεστὴς τοῦ Πομπηίου, καὶ 864 

ὅσοι ἄλλοι τῶν βειρογνᾶν ἐκ τοῦ κατὰ Φάρσαλον ἔἕργου 

διεπεφεύγεσαν, ἐπὶ Κερκύρας ἠπείγοντο πρὸς Κάτωνα, 

ἑτέρου στρατοῦ καὶ τριακοσίων τριήρων ἄρχειν ὑπο- 

λελειμμένον, εὐβουλότερον οἵδε τοῦ Πομπηίου. καὶ 86 

αὐτῶν οἱ περιφανέστατοι νειμάμενοι τὸ ναυτικόν, Κάσ- 

σιος μὲν ἐς τὸν Πόντον ἔπλει πρὸς Φαρνάκην ὡς ἀνα- 

στήσων αὐτὸν ἐπὶ Καίσαρα. Σκιπίων δὲ καὶ Κάτων 

ἐς Λιβύην ἔπλεον, Οὐάρῳ τε πίσυνοι καὶ τῷ μετὰ Οὐάρου 

στρατῷ καὶ ᾿Ιόβᾳ Νομάδων βασιλεῖ συμμαχοῦντι. Πομ- 866 

πήιος δ᾽, ὁ τοῦ Ἀξομονηίον πρυσβύτεθος υἱός, καὶ 4α- 

᾿βιηνὸς οὺν αὐτῷ καὶ Σχάπλας τὸ μέρος ἔχοντες ἠπεί- 

᾿. ἐς ᾿Ιβηρίαν καὶ αὐτὴν ἐαυστήβονανε ἀπὸ τοῦ 

Καίσαρος στρατὸν ἄλλον ἐξ αὐτῶν ᾿Ιβήρων τε χαὶ 
, 

Υ 3 αὐτοῦ Α, αὖ τοῦ ΟἹ ϑ τόδε] τότε Βἃ 6 ἀηττήτῳ] 
ίῳω Ὗ ἵ ᾿γινομένῳ Ὀ 8 εἴκοσι Β διέλειπεν οὐ Α 

86. “Μοπᾶ. 954. τῇ δὲ δόξῃ --- ἄρχειν] οοπέαδβο. ἀϊοῦύδ 860. 
ἃ,, ᾿πῆτηο Ρ]θοπδβύϊοθ τῇ δὲ δόξῃ οὖ νομιξόμενος 10 καί- 
ν ᾽ἰο Β 1458α. ὑπολελειμμένον εὐβουλότερον᾽ οἱ (Υγ6] οἵ) 

τοῦ πομπηίου καὶ οἷο. ΠΥ], οοΥτ. ΜΌΒρΥ. 19 Οὐάρου] 
ωΒ 22 χάπλας Ο 

18 5α. οἵ ΚΥοΙηΔΥΘΙ (ν. δα 8 204) τ». 487 (Δάπ. 48) 
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Κελτιβήρων χαὶ ϑεραπόντων συνέλεγον ἔν τε παρα- 

σχευῇ μείζονι ἐγίγνοντο. τηλικαῦται δυνάμεις τῆς Πομ- 
πηίου παρασκευῆς ἦσαν ὑπόλοιποι. καὶ αὐτῶν ὑπὸ 

ϑεοβλαβείας ὑπεριδὼν ὃ Πομπήιος ἔφυγε. τῶν δ᾽ ἐν 

“ιβύῃ Κάτωνα σφῶν στρατηγεῖν αἱρουμένων. ὁ Κάτων ὃ 
οὐχ ὑπέστη παρόντων ἀνδρῶν ὑπάτων. οἱ κατ᾽ ἀξί- 
συν ἐπρέσβευον αὐτοῦ μόνην ἀρχὴν ἄρξαντος ἐν Ῥώμῃ 

τὴν στρατηγίδα. γίγνεται μὲν δὴ Δεύκιος Σκιπίων αὐτο- 

χράτωρ. καὶ στρατὸς κἀνταῦϑα πολὺς ἠϑροοίξζετο καὶ 
ἐγυμνάξετο. καὶ δύο αἵδε μάλιστα ἀξιόλογοι παρα- τὸ 

σκευαί, περὶ Διβύην καὶ ᾿1βηρίαν, ἐπὶ Καίσαρα συν- 

εκχροτοῦντο. ᾿ 
αὐτὸς δ᾽ ἐπὶ τῇ νίχῃ δύο μὲν ἡμέρας ἐν Φαρσάλῳ 8 

διέτριψε ϑύων καὶ τὸν στρατὸν ἐκ τῆς μάχης ἀναλαμ- 
“βάνων: ἔνϑα καὶ Θεσσαλοὺς ἐλευϑέρους ἠφίει συμ- 15 

μαχήσαντάς οἱ καὶ ᾿4ϑηναίοις αἰτήσασι συγγνώμην ἐπ- 

εδίδου χαὶ ἐπεῖπε' “ποσάκις ὑμᾶς ὑπὸ σφῶν αὐτῶν 

ἀπολλυμένους ἡ δόξα τῶν προγόνων περισώσει;᾽ τῇ 
τρίτῃ δ᾽ ἐξήλαυνεν ἐπὶ τὴν ἕω κατὰ πύστιν τῆς Πομ- 
πηίου φυγῆο χαὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἀπορίᾳ τριήρων! 

σκάφεσιν ἐπεραιοῦτο μικροῖς. Κάσσιος δὲ σὺν τῷ μέρει ἢ 
τῶν τριήρων ἐπιφαίνεται ΒΕΘΑΨΟΟΝΌΜΝΝΙ πρὸς Φαρνά-, β 
κην ἐπειγόμενος" καὶ δυνηϑεὶς ἂν πολλαῖς τριήρεσι ] 

᾿ 
Ἵ 2. μείξονι) μειζόνων οἱ. ΜαΒβργ., μείζονος ταϑ]αῦ Μοπά. 

Ἵ ἀρχὴν ταοϊθϑύυση μαΐανῦ Μοπᾶ., οοῃίτα Κυοὺὺ Ῥ. ἴ 5α. 
10 53α. ἐπεδίδου] ἐδίδου οἱ. Μοπά., Ἰξοια ΟΟΡ. Ρ. 211, βθὰ οἵ δἂ 
ΠῚ ὶ 1θὅ 

21 Αρρ. ἱπύβι]οχὶ Ο. Οδββίαπη Τιοπρίπυτη, οἵ. 8. 464, ον 
ουτανῖύ, οὔτ Ο. Οδβϑίαβ δα 5: ΟΠ άτὴ ραρπδτθῦ (Ολθβ. Ῥ. Ο. 8, Ἰ00); 
ξαϊὺ Τ|. Οδββίαβ αὐἰάδτῃ (οἵ. ὅΔ58. ἢ. 42, 6, 2 οὖ ϑυαρίῦ. Ῥῖν. Τα] .ς 
68), πθὸ γϑῖοὸ ἔγαῦθσ 1111π8 αἱ, οἵ. Ταβθϊοὶ, Οδθβδ ἴτη Οτΐθαῦ, 
Ῥ. 60 δαῃ. 4 

ΘΑ μένα 



Οαϑϑῖιι5 οἰαββθηι ἐγαα τ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. 995 

48α.0. 

κατὰ σχαφῶν μικρῶν. ὑπὸ δέους τῆς Καίσαρος εὐτυ- 

χίας περιπύστου δὴ καὶ ἐπιφόβου τότε οὔσης ἐξεπλάγη 

ταὶ νομίσας οἱ τὸν Καίσαρα ἐπίτηδες ἐπιπλεῖν τὰς 

χεῖρας ὥρεγὲν ἐς αὐτόν. ἀπὸ τριήρων ἐς σκάφη. καὶ 

συγγνώμην ἤτει χαὶ τὰς τριήρεις παρεδίδου. τοσοῦ- 811 

τον ἴσχυεν ἡ δόξα τῆς Καίσαρος εὐπραγίας" οὐ γὰρ 

ἔγωγε αἰτίαν ἑτέραν δρῶ οὐδὲ ἔργον ἕτερον ἡγοῦμαι 

τύχης ἐν ἀπόρῳ καιρῷ γενέσθαι μᾶλλον ἢ Κάσσιον 

τὸν πολεμικώτατον ἐπὶ τριήρων ἑβδομήκοντα ἀπαρα- 

σχεύῳ Καίσαρι συντυχόντα μηδ᾽ ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν ὑπο- 

στῆναι. ὃ δ᾽ οὕτως ἑαυτὸν αἰσχρῶς ὑπὸ φόβου μόνου 812 

παραπλέοντι παραδοὺς ὕστερον ἐν Ρώμῃ δυναστεύοντα 

ἤδη κατέχανεν" ᾧ καὶ αὐτῷ δῆλόν ἐστι τὸν ἕτερον τῷ 

Κασσίῳ φόβον ὑπὸ τύχης ἐγγενέσϑαι τὸν Καίσαρα 

ἐπαιρούσης. 

᾿ς διασωϑεὶς δ᾽ οὕτω παραδόξως ὁ Καῖσαρ καὶ τὸν 818 

Ἑλλήσποντον περαιωϑεὶς Ἴωσι μὲν καὶ Αἰολεῦσι καὶ 

ὅσα ἄλλα ἔϑνη τὴν μεγάλην χερρόνησον οἰκοῦσι (καὶ 

καλοῦσιν αὐτὰ ἑνὶ ὀνόματι ᾿Δ4σίαν Ἦν χκάτο), συνεγί- 

γνῶσχε πρεσβευομένοις ἐς αὐτὸν καὶ παρακαλοῦσι, πυ- 

ϑόμενος δὲ Πομπήιον ἐπ᾽ Αἰγύπτου φέρεσϑαι διέπλευ- 

δὲν ἐς Ῥόδον. καὶ οὐδ᾽ ἐνταῦϑα τὸν στρατὸν αὑτοῦ 814 

κατὰ μέρη προσιόντα περιμείνας ἐς τὰς Κασσίου καὶ 

Ῥοδίων τριήρεις ἐνέβη σὺν τοῖς παροῦσιν" οὐδενί τε 

ο΄ 1. κατὰ] κρατεῖν Οἱ. Μεπά. . ᾿παῦ., οἵ. ἀθ δύνασθαι ΒοΙβ5. 
δα 6855. Τ. ἔν. 48,2 κατὰ σφῶν μικρῶν Υὶ 2 τότε {μάλιστα 
μι οἱ. Μοπά. 4 ἐς αὐτὸν ταοϊοδίύα ραΐανὶὑ Μεπᾷ., ἀπὸ 

ἤρων ἐς σκάφη Ῥούϊιβ 46]. Νἄποκ, ορῸ Βᾶθο γἰτρυ β 1ἴη- 
1 ἑτέραν αἰτίαν ἱ, ἑτέραν οτῖ. Υ 9 ἑβδομήκοντα) 

᾿άθοοτι Βαρὺ. Πῖν. Τα]. 68, ᾽μθ6 γϑῖὸ Ἠδϑὺ τπαξατθ 11 μόνον 
οἱ. Μοπᾷ., μόνῳ Νάποκ, ᾿βθᾶ οἵ 8 482. δ11 18 ἕτερον] 
πρότερον οἱ. Μεπᾶ., ἱπυΐ. 22 αὐτοῦ ΟἹ, οον. Μοπάᾶ. 
84 ἀνέβη ἰ 
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220 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Β. [Οαεβαν ἕν Αοηψρίο 

ἐχφήνας. ὅπῃ τὸν πλοῦν ποιήσεται, περὶ ἑσπέραν ἀν 
ἤγετο. ἐπαγγείλας τοῖς λοιποῖς κυβερνήταις πρὸς τὸ 
λαμπτῆρα τῆς ἑαυτοῦ νεὼς καὶ μεϑ’ ἡμέραν πρὸς τὸ 

σημεῖον εὐθύνειν" τῷ δ᾽ αὑτοῦ χυβερνήτῃ, πολὺ τῇς 

γῆς ἀποσχών, προσέταξεν ἐς ᾿4λεξάνδρειαν φέρεσϑαι. Ὁ 
καὶ ὃ μὸν τρισὶν ἡμέραις εμβμεῦν ἀμφὶ τὴν ᾿4λεξάν- 
δρειαν ἦν᾽ ἐσδέχονται δ᾽ αὐτὸν οἱ τοῦ βασιλέως ἐπι- 

τροπεύοντες. ἔτι τοῦ βασιλέως ἀμφὶ τὸ Κάσσιον ὄντος. 

καὶ πρῶτα μὲν ἀπραγμοσύνην τινὰ διὰ τὴν ὀλιγότητα 

τῶν συνόντων ὑπεχρίνετο φιλοφρόνως τε τοὺς ἐντυγ-} 
χάνοντας ἐξιδέχονν χαὶ τὴν πόλιν περιιὼν τοῦ κάλ-. 

λους ἐϑαύμαξε καὶ τῶν φιλοσόφων μετὰ τοῦ πλήϑους 

ἑστὼς ἠχροᾶτο᾽ ὅϑεν αὐτῷ χάρις τε καὶ δόξα ἀγαϑὴ 
ὡς ἀπράγμονι παρὰ τοῖς ᾿4λεξανδρεῦσιν ἐφύετο. ἐπεὶ “ 
δ᾽ ὁ στρατὸς αὐτῷ κατέπλευσε, Ποϑεινὸν μὲν καὶ ᾿4χιλ- 
λᾶν ἐκόλασε ϑανάτῳ τῆς ἐς τὸν Πομπήιον παρανομία, 

Θεόδοτον δὲ διαδράννα Κάσσιος ὕστερον ἐκρέμασεν, 
εὑρὼν ἐν ᾿“σίᾳ. ϑορυβούντων δ᾽ ἐπὶ τῷδε τῶν ᾿4λε- 

ξανδρέων καὶ τῆς στρατιᾶς τῆς βασιλικῆς ἐπ᾽ ὐὰι 

ἰούσης, ἀγῶνες αὐτῷ ποικίλοι περὶ τὸ βασίλειον ἐγέ- 
νοντὸ καὶ ἐν τοῖς παρ᾽ αὐτὸ αἰγιαλοῖς, ἔνϑα καὶ φεύ-᾿ 

γῶν ἐς τὴν ϑάλατταν ἐξήλατο καὶ ἐς πολὺ ἐν τῷ βυϑ' 

διενήξατο᾽ καὶ τὴν χλαμύδα αὐτοῦ λαβόντες οἱ ΧἽλε- 
ξανδρεῖς περὶ τρόπαιον ἐκρέμασαν. τελευταῖον δ᾽ ἀυδ 

ἢ 
᾿ 

' 
᾿ 

ΡΝ 

1 ὅποι οὐτῃ Ὗ 861. Μϑηᾶ,, οἵ. δᾶ 8 182 ῷ ἀπαγγείλας 8, 
8 καϑ'΄ ἡμέραν ἱ 4 αὐτοῦ ΒῚ (Ὁ), οοτ. ΒΚ. 8 χάσιον Ε 
οἵ, δὰ 8 882 10 θανάτου Ϊ τὸν οτα. ἢ 17 διαϑοίς 
σαντὰ ἱ 20 περὶ τὸ βασίλοι περὶ τὸ βασίλειον Ῥον αἰδίο-, 
ΘΔ ϊδτα Β 24 περὶ τρόπαιον] τη, ἐγορ]ιοὶ ηιοάμιηι ἐγ δα:6}6 Ἵ 
πὰρ ὡσπερεὶ τρόπαιον οἱ. ὅοῃν., 5ορᾷ οὗ Οδ85. Ὁ. 42, 40, ὅ 

1ὅ 5ᾳ. ᾿ἀχιλλᾶν] ΑΡΡ. Θουσοῦ; δὴ Οδθδῶῦ θα ΠῸΠ πίον: 
[θοῖῦ, ν. Ὀυααδηπ ΠΠ Ρ. ὅ40 βάπ. 90 



᾿ς Οπόθαν ἵν Αοσυρί}] ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Β. 991 
ΩΣ γα 

τὸν Νεῖλον αὐτῷ γίνεται πρὸς τὸν βασιλέα ἀγών, ᾧ 

δὴ χαὶ μάλιστα ἐκράτει. καὶ ἐς ταῦτα διετρίφϑησαν 

αὐτῷ μῆνες ἐννέα. μέχρι Κλεοπάτραν ἀντὶ τοῦ ἀδελ- 

φοῦ βασιλεύειν ἀπέφηνεν Αἰγύπτου. καὶ τὸν Νεῖλον 

5 ἐπὶ τετρακοσίων νεῶν. τὴν χώραν ϑεώμενος, περιέπλει 

μετὰ τῆς Κλεοπάτρας, καὶ τἄλλα ἡδόμενος αὐτῇ. ἀλλὰ 
. τάδε μὲν ἕχαστα ὅπως ἐγένετο, ἀκριβέστερον ἡ περὶ 

«Αἰγύπτου συγγραφὴ διέξεισι" τὴν δὲ κεφαλὴν τοῦ Πομ- 

-πηίου προσφερομένην οὐχ ὑπέστη. ἀλλὰ προσέταξε 

τὸ ταφῆναι. χαί τι αὐτῇ τέμενος βραχὺ πρὸ τῆς πόλεως 

᾿περιτεϑὲν Νεμέσεως τέμενος ἐχαλεῖτο᾽ ὅπερ ἐπ᾽ ἐμοῦ 

᾿χατὰ Ῥωμαίων αὐτοχράτορα Τραϊανόν, ἐξολλύντα τὸ 

ἐν “«ἰγύπτῳ ᾿Ιουδαίων γένος, ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐς τὰς 

τὶ τοῦ πολέμου χρείας κατηρείφϑη. 

1 τοσάδε μὲν δὴ Καῖσαρ ἐργασάμενος ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ 

διὰ Συρίας ἐπὶ Φαρνάκην ἠπείγετο. ὃ δὲ ἤδη μὲν εἴρ- 

γαστο πολλὰ καὶ περιεσπάχει τινὰ Ῥωμαίων χωρία καὶ 

᾿Ζομιτίῳ Καίσαρος στρατηγῷ συνενεχϑεὶς ἐς μάχην 

ἐνενικήκει πάνυ λαμπρῶς. καὶ τᾷ δὲ μάλιστα ἐπαρϑεὶς 

30 4μισὸν πόλιν ἐν τῷ Πόντῳ ῥωμαΐζουσαν ἐξηνδραπόδι- 

στο χαὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν τομίας ἐπεποίητο πάντας" 

“προσιόντος δὲ τοῦ Καίσαρος ἐταράσσετο χαὶ μετεγίγνω- 

δχε χαὶ ἀπὸ σταδίων διακοσίων γενομένῳ πρέσβεις 

Π  ϑεασόμενος τοδ]υϊῦ Μεπᾶ,, 5ρα οὗ, ρυϑδϑῖ. περιέπλει] 
ἔπλει αὐὐ ἀνέπλει οἷ. Μοπά. 9 (οἷν, αυοᾶ Μεπᾷ. ροξὲ προσ- 
Πρνένην ἀοδιάθγανῦ, ἴρβθ τϑξαξανιῦ 6011. ΡΙαὐ. Ῥοταρ. ὁ. 80, 
(888. 6. 48, δα ατο05 ἸΟ605 ῬγΟγΟΟδ 6 ταϊηΐτηθ οσαὺ Οραβ, οὗ. δᾶ 1 
8 228 18 τῶν οτι. Ὁ 16 μὲν ἀ6]6Υ] τοϑ]αἱ Μοπά., 5θὰ 
Τοϑρίοιῦ δὰ δὲ ν. 29 19 πάνυ] μάλα Υ 20 ἀμινσὸν 

Πόντῳ] οἵ. Δ 1 8 341. ΤιΟΘΒ0 ἢ ἡ. 28 Ηἷς ταϑσθ ἰηὐθ]θρὶῦ, 
ἴθ 21 ἐποιήσαντο (16) ἱ 

ᾳ ̓ ποῖ 5ὰ0 Ἰοθο δῦ ἌΡΡ. πδυτϑῖδ, οἵ. ΡΙαὐ. 868. ο. 48 οἐο. 
οἵ. α. ᾿μπαταθτοϑο, ΠΤ, Ἑρτεῦο ἀοἱ ατθοὶ ὁ ἀοἱ Βοιηδηὶ" Ρ. 396 86. 
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ΦΟΘ ἘΜΦΥΎΥΛΙΩΝ Β. [ΤῬηανηαοοβ υἱγηοϊξι" 

ἔπεμπεν ὑπὲρ εἰρήνης, στέφανόν τὲ χρύσειον αὐτῷ φέ- 

ροντας χαὶ ἐς γάμον ὑπ᾽ ἀνοίας ἐγγυῶντας Καίσαρι 
τὴν Φαρνάχους ϑυγατέρα. ὃ δ᾽ αἰσϑόμενος ὧν φέ- 
ρουσι, προῆλϑε μετὰ τοῦ στρατοῦ χαὶ ἐς τὸ πρόσϑεν 
ἐβάδιζε λεσχηνεύων τοῖς πρέσβεσι. μέχρι. προσπελάσας 
τᾷ χάρακι τοῦ Φαρνάκους καὶ τοσόνδε εἰπών" “οὐ. 
γὰρ αὐτίχα δώσει δίκην ὃ πατροχτόνος:᾽᾽ ἐπὶ τὸν ἵππον 
ἀνεπήδησε καὶ εὐθὺς ἐκ πρώτης βοῆς τρέπεταί τὲ τὸν 

Φαρνάκην καὶ πολλοὺς ἔχτεινε, σὺν χιλίοις που μά- 
λιστα ὧν ἱππεῦσιν τοῖς πρώτοις αὐτᾷ συνδραμοῦσιυν᾽ τὸ 

ΣΈ Ρ τὰς ΠΣ 

το σεν ΨΥ 

κι 

αν ἦρ Τὺ 

Ξοςῖθς ὅτε καί φασιν αὐτὺν εἰπεῖν" “᾿ὦ μακάριξ Πομπήνε, τοι- " 

οὕύτοις ἄρα κατὰ Μιϑριδάτην τὸν τοῦδε πατέρα πολε- 

μῶν ἀνδράσι μέγας τε ἐνομίσϑης καὶ μέγας ἐπεκλήϑης.᾽" ΕἾ 

ἐς δὲ Ῥώμην περὶ τῆσδε τῆς μάχης ἐπέστελλεν" “ἐγὼ ᾽ 

δὲ ἦλθον, εἶδον, ἐνίκησα". 
μετὰ δὲ τοῦτο Φαρνάκης μὲν ἀγαπῶν ἐς τὴν ἀρχὴν 

Βοσπόρου. τὴν δεδομένην οἱ παρὰ Πομπηίου. συν- 

ἔφυγεν ὁ δὲ Καῖσαρ, οὐ σχολὴν ἄγων περὶ μικρὰ τρί- 
βεσϑαι τοσῶνδε πολέμων αὐτὸν περιμενόντων. ἐς τὴν 
᾿σίαν μετῆλϑε καὶ παροδεύων αὐτὴν ἐχρημάτιξε ταῖς 

πόλεσιν ἐνοχλουμέναις ὑπὸ τῶν μισϑουμένων τοὺς φό- 

ρους, ὥς μοι κατὰ τὴν ᾿Δσιανὴν συγγραφὴν δεδήλωται. 
πυϑόμενος δ᾽ ἐν Ῥώμῃ στάσιν εἶναι καὶ ᾿ἀντώνιον τὸν 

ἵππαρχον αὑτοῦ τὴν ἀγορὰν στρατιᾷ φυλάσσειν, πάντα 

εῚ 

ἐς λοβε κἐτωσρὶν 

γρλαδήνλναν 1 ἐπέπεμπεν οἱ. Μοπά., βθᾷ οἷ. νου βιτηριοῖω ΠΠ 8 1171. 
821. 812, ΤΥ 8. 84. 88. 860 εἴο.; γ. οὐΐαπι ὰ 1 8 10, Π᾿8 14 
χρύσεον Μυβρτ., 568 οὗ, Οτόποτιν, Μοιαοτία Ῥ. 1718 άπ. ὃ; ν. ϑὐϊδια 
84 1 8 4δῦ 456. καὶ -- πρέσβεσι] δὲ ἴρ86 ἔγν ργζηυϊ8 αγοέθῖγθ ὦ 
φγορογαυῖέ Ἰοφαΐοθ υὐθγ δὲ ἀοέϊννθηβ Ὁ, ἀπᾶρ Μοπά. οἱ: καὶ (αὐτὸς 
ἐν τοῖς πρώτοις» ἐς τὸ πρόσϑεν ἐβ. οἷο. ὅ ἐβάδισε ἃ ᾿ 
9 που οἵα. Υ͂ 14. ἐπέστειλεν ταρ]αϊν Μοπᾶ., οἵἁ ρτγϑθῆ. οὐ δὰ 
1 8 209 1ὅ δὲ] δὴ οἱ. ϑθινγ., ῬΘύΡθσϑση 11 τὴν οχαν Ὁ. 
19 αὐτῷ 21 τε δηΐθ ὑπὸ δαὰ. 1 24 αὐτοῦ ΟἹ, οοτν. Μοπᾶ. 

ΠῚ 



᾿ φιϊπέδευνι ϑοαἰεἴο Ἑονια6] ἘΜΦΎΛΙΩ͂Ν Β. 929. ὁ 
: 47α. Ο. 

᾿μεϑεὶς ἐς Ῥώμην ἠπείγετο. ὡς δ᾽ ἦλϑεν, ἡ μὲν στάσις 
ἡ πολιτικὴ κατεπαύετο. ἑτέρα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν ἀνίστατο 

τοῦ στρατοῦ, ὡς οὔτε τὰ ἐπηγγελμένα σφίσιν ἐπὶ τῷ 

κατὰ Φάρσαλον ἔργῳ λαβόντες οὔτε ἐννόμως ἔτι βρα- 

5 δύνοντες ἐν τῇ στρατείᾳ᾽ ἀφεϑῆναί τε πάντες ἐπὶ τὰ 

αὑτῶν ἠξίουν. ὃ δ᾽ ἐπηγγέλλετο μὲν αὐτοῖς ἀόριστά τινα 8381 

ἐν Φαρσάλῳ, καὶ ἕτερα ἀόριστα, ὅταν ὁ ἐν Λιβύῃ πό- 

λεμος ἐχτελεσϑῇ᾽ τότε δ᾽ ἔπεμπεν ἄλλας δρίξων ἑκάστῳ 

χιλίας δραχμάς. οἱ δὲ αὐτὸν οὐχ ὑπισχνεῖσϑαι μᾶλλον 

τὸ ἢ αὐτίχα διδόναι πάντα ἐκέλευον" καὶ περὶ τῶνδε Σα- 

λούστιον Κρίσπον πεμφϑέντα πρὸς αὐτοὺς ὀλίγου χαὶ 

διέφϑειραν. εἰ μὴ διέφυγε. πυϑόμενος δ᾽ ὃ Καῖσαρ 388 

τέλος μὲν ἄλλο στρατιωτῶν. οἱ τὴν πόλιν ἐξ ̓ ἀντωνίου 

-παρεφύλασσον. περιέστησε τῇ οἰχίᾳ χαὶ ταῖς τῆς πό- 

τὸ λεὼς ἐξόδοις. δείσας περὶ ἁρπαγῆς" αὐτὸς δέ, πάντων 

δεδιότων καὶ παραινούντων αὐτῷ τὴν ὁρμὴν τοῦ στρα- 

τοῦ φυλάξασϑαι, μάλα ϑρασέως αὐτοῖς ἔτι στασιάξου- 

σιν ἐς τὸ Ἄρειον πεδίον ἐπῆλθεν οὐ προμηνύσας καὶ 

)3 ἐπὶ βήματος ὥφϑη. οἱ δὲ σὺν ϑορύβῳ τὲ ἄνοπλοι συν- 889 

30 ἔτρεχον καί, ὡς ἔϑος, ἄφνω φανέντα σφίσιν ἠσπάξοντο 
αὐτοχράτορα. χελεύσαντος δ᾽ ὅ τι ϑέλοιεν εἰπεῖν, περὶ 

μὲν τῶν δωρεῶν ἐς ὄψιν εἰπεῖν αὐτοῦ παρόντος οὐδὲ 

ἐτόλμησαν ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἐχπλήξεως, ὡς δὲ μετριώ- 
τερον, ἀφεθῆναι τῆς στρατείας ἀνεβόησαν. ἐλπίσαντες 

ς΄ 488. λαβόντος οὗ βραδύνοντος αἱ. Μυβρου., αὖ οἵ. 8 191 οὖ δὰ 
1 8 48 ὁ αὐτῶν Β1 (Υ), αὑτῶν οαϊ. γϑίθσββ ἐπήγγελτο 
ἐχ Ὁ οἱ. ϑοῖνυ., τϑο. δάϊῦ. τϑοθπίϊοσθβ, ἕοτῦ. γϑοῖθ, βθᾶ οἵ. Ῥτδθέ. 
ἴ ἐπὶ Φαρσάλῳ οἱ. Μυβρυ., ργϑϑίθυ προοβαίἑαξοτα 10 πάντα 
διδόναι Υ 11 Κρίσπον βοῦν. πρίσκον Οἱ, ΤῬρίδοην ὅ6- 
᾿ἰπιβέτιιννι 0 19 τὲ (καὶ ὁοπῖοῖο 2084. καὶ ἄφνω φανέντα 
σφίσιν. ὡς ἔϑος. ἠσπάξοντο τὸν) αὐτολρ. δσβρθοίδν!ῦ Μαομπά.. 
᾿ Βαϊ αὐτόν 23 ὑπ΄ αὐτῆς τῆς ἐκπλήξεως οἱ. Μοπά., 

τῆς αὐτῆς τοβρΙιοἱῦ δα σὺν ϑορύβωῳ τε ἄνοπλοι οἷο. 



980 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. [νέην βοαϊέϊο Ἑοηισο 
47α.. 

στρατοῦ δεόμενον ἐς τοὺς ὑπολοίπους πολέμους αὐτὸν 

890 ἐρεῖν τι καὶ περὶ τῶν δωρξδῶν. ὃ δὲ παρὰ τὴν ἅπάν- 

τῶν δόξαν οὐδὲ μελλήσας ἀπεχρίνατο᾽ “ἀφίημι. κατα- 

πλαγέντων δ᾽ αὐτῶν ἔτι μᾶλλον καὶ σιωπῆς βαϑυτά- Σ 

της γενομένης ἐπεῖπε" “καὶ δώσω γε ὑμῖν τὰ ἐπηγγελ- 5 
891 μένα ἅπαντα, ὅταν ϑριαμβεύσω μεϑ'’ ἑτέρων᾽᾽. ἀδοκήτου 

δ᾽ αὐτοῖς ἅμα καὶ τοῦδε καὶ φιλανθρώπου φανέντος, 

αἰδὼς αὐτίκα πᾶσιν ἐνέπιπτεν καὶ λογισμὸς μετὰ ζήλου, 

εἰ δόξουσι μὲν αὐτοὶ χαταλιπεῖν σφῶν τὸν αὐτοκρά- 
τορὰ ἐν μέσοις τοσοῖσδε πολεμίοις, ϑριαμβεύσουσι δ᾽ 

ἀνθ’ αὑτῶν ἕτεροι καὶ σφεῖς τῶν ἐν Αιβύῃ κερδῶν 
ἐχπεσοῦνται, μεγάλων ἔσεσϑαι νομιξομένων, ἐχϑροί τε 
ὁμοίως αὐτοῦ τε Καίσαρος ἔσονται καὶ τῶν πολεμίων. 

892 δείσαντες οὖν ἔτι μᾶλλον ἡσύχαξον ἐξ ἀπορίας, ἐλπί- 

ζοντες ἐνδώσειν τι καὶ τὸν Καίσαρα καὶ μεταγνώσεσϑαι 
διὰ τὴν ἐν χερσὶ χρείαν. ὃ δ᾽ ἀνϑησύχαξε καὶ τῶν 

φίλων αὐτὸν παρακαλούντων ἐπιφϑέγξασϑαί τι πρὸς 
αὐτοὺς ἄλλο καὶ μὴ βραχεῖ καὶ αὐστηρῷ λόγῳ πολλὰ 
συνεστρατευμένους ἐγκαταλιπεῖν, ἀρχόμενος λέγειν πο- 

λίτας ἀντὶ στρατιωτῶν προσεῖπεν" ὅπερ ἐστὶ σύμβολον 

898 ἀφειμένων τῆς στρατείας καὶ ἰδιωτευόντων. οἵ δ᾽ οὐχ 
ἐνεγκόντες ἔτι ἀνέκραγον μετανοεῖν καὶ παρδχάλουν 

ΠΤ στον 

- 

" 

υϑθρνδντ ον ον νσηρεομ ιν χοο τ ὅδ, χοιλνδερι- εν τε υρέρχε τ γιρχνῶν ὀπαρν αν ΡΣ: 

1 πολεμίους νοτυϊῦ Ὁ αὐτὸν ἱ, αὐτῷ Ο, ἀπᾶθ ὑπολ. αὐτῷ 
πολ. οἷ. ὅσον... οουΐθ αὐτὸν 6χ ΑΡρ. αϑὰ ἀϊοθμαϊὶ ὈΘη6 ῬΟΒΒΌΙΗΤΙΒ 
ΟΔΥΘΙΘ 8 οὐδὲν μελλήσας οαϊατὺ ΒΚ. ὅ γε] γέρα οἱ. Μοπά. 
6011. 4585. Ὁ. 42, ὅ8, 8, δὲ Νϑῦοῖ; καὶ δώσω γε ταῖϊ νἱἀϑύαν ορὑϊτηθ 
ἀϊούατη καὶ απο τοῦδε ἀ6]6171] νοϊαϊύ Μοηάᾶ., βθα σϑβρὶοιῦ 
δα ν. 8 Βα. 9. μὲν αὐτοὶ] αὐτοὶ μὲν οἱ. Μοπᾶ., θα οἵ. ΚΑΙ], 
Β.Π ἃ. Τοχὺ δὲ πολιτεία ἀϑηναίων ἃ. Ατἱδύοῦ. Ρ». 199 8βα. (οἴ. 
Ῥ. 166) οὐ ϑυπᾶθιῃ, ϑόρῃ. Ἐ]θκίτω Ρ. 227 10 πολέμοις οἱ. 
Μοπά. ϑριαμβεύσουσι, ῬΥΟΓΘ σ Βαργδβου., Β 11 ἀντ᾽ αὐτῶν 
Οἱ, οοὐσ. Μοπά. 18 αὐτοῦ] τοῦ οἱ. Μεοπᾶ., 868 οὗ 1 8 848 ἢ 
16. καὶ δηΐθ τὸν 46]. Νδιοϊ, ποὰ τϑοῦθ, οαστῃ τη] }ὖθθ ἴα ἀθ 
φοβύυδ!β βὰ15 ἀθοθββουϊηῦ, οὗ, 8 886 8α. οὖ 889 19 ἐγκαταλιπεῖν] 
οἱ καταλιπεῖν οἱ. Μοπᾶ,., 8508 ἀδύϊνο ποη Οραβ, οἵ, δὰ 1 8 208 ] 

ᾷ 
- 
᾿ 
᾿ 

᾿ 
ἱ 



βοαϊέϊο οαϑεϊησιίέι.}] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. 281 
ν᾿ 47 α.6. 

αὐτῷ συστρατεύεσϑαι. ἀποστρεφομένου τὲ τοῦ Καί- 

σαρος χαὶ ἀπιόντος ἀπὸ τοῦ βήματος, οἱ δὲ σὺν ἐπεί- 

ἕξει πλέονι βοῶντες ἐνέχειντο παραμεῖναί τε αὐτὸν καὶ 

χολάζξειν σφῶν τοὺς ἁμαρτόντας. ὃ δ᾽ ἔτι μέν τι διέτρι- 894 
ψεν, οὔτε ἀπιὼν οὔτε ἐπανιών., ὑποκρινόμενος ἀπορεῖν" 

ἐπανελϑὼν δ᾽ ὅμως ἔφη κολάσειν μὲν αὐτῶν οὐδένα, 
ἄχϑεσθϑαι δ᾽. ὅτι χαὶ τὸ δέκατον τέλος, ὃ προετίμησεν 

αἰεί, τοιαῦτα ϑοῤυβεῖ. “καὶ τόδε᾽", ἔφη, “μόνον ἀφίημι 

τῆς στρατείας" δώσω δὲ καὶ τῷδε ὅμως τὰ ὑπεσχημένα 

᾿ ἅπαντα, ἐπανελϑὼν ἐκ Διβύης. δώσω δὲ καὶ γῆν ἅπα- 39ῦ 

σιν ἐχτελεσϑέντων τῶν πολέμων, οὐ καϑάπερ Σύλλας. 
ἀφαιρούμενος ἑτέρων ἣν ἔχουσι καὶ τοῖς ἀφαιρεϑεῖσι 

τοὺς λαβόντας συνοικίξων καὶ ποιῶν ἀλλήλοις ἐς αἰεὶ 

πολεμίους, ἀλλὰ τὴν τοῦ δήμου γῆν ἐπινέμων καὶ τὴν 

ἐμαυτοῦ, χαὶ τὰ δέοντα προσωνούμενος᾽. κρότου δὲ 896 

χαὶ εὐφημίας παρὰ πάντων γενομένης. τὸ δέχατον 

ὑπερήλγει τέλος. ἐς μόνον αὐτὸ τοῦ Καίσαρος ἀδιαλ- 

λάχτου φανέντος" καὶ σφᾶς αὐτὸν ἠξίουν διακληρῶσαί 

τὲ χαὶ τὸ μέρος ϑανάτῳ ξημιῶσαι. ὃ δὲ οὐδὲν αὐτοὺς 
, ὑπερεϑίξειν ἔτι ἀψφάμενοῦ ἀκριβῶς μετανοοῦντας. συν- 

ηλλάσσετο ἅπασι καὶ εὐθὺς ἐπὶ τὸν ἐν ΔΜιβύῃ πόλε- 

μὸν ἕξει. 

᾿ διαβαλὼν δ᾽ ἐκ Ῥηγίου τὸν πορϑμὸν ἐπὶ Μεσσή- 391 

νὴς ἐς Διλύβαιον ἦλϑε. καὶ πυϑόμενος Κάτωνα μὲν 
τὴν παρασχευὴν τοῦ πολέμου ναυσὶ καὶ πεξῶν τινι 

μ εἰ φρουρεῖν ἐν ᾿Ιτύκῃ μετὰ τῶν τριακοσίων. οὺὃς ἀπὸ 

σφῶν ἐχ πολλοῦ προβούλους ἐπεποίηντο τοῦ πολέμου 
--- 
᾿ς 2 οἵδε ϑοιν., Ῥγδθῦθυ. ὑθ1ὰ 8 ἐπέκειντο ἃ 4 ἁμαρτά- 
νοντας 1 1 ἔτι} ἐπὶ οἱ. Μεπᾶ. τι οἵη. ἃ 11 πολεμίων Β 
1δ τὰ ἐνδέοντα οἱ. Μοπά., παπᾶ ταα]6 19 τὸ {δέκατον μέρος 
αἷ. 600. Ρ». 318, ἱπαΐ. ᾽20 ἐπερεϑίξειν ΒΚ., 56α οἔ,ἁ 8 449 
38 διαλαβὼν ΤΠ 25 54. μεσήνης ΟἹ 



47 α.0. 

898 διέπλευσεν ἐπὶ τὸν Σχιπίωνα. καὶ αὐτὸν οἰχόμενον ἐς. 

292 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. [δϑοϊτιιοι Αὐὔνίοιν 

καὶ σύγκλητον ἐχάλουν. τὸν δ᾽ αὐτοχράτορα Δεύχιον Σιχι- 
πίωνα καὶ τοὺς ἀρίστους ἐν ᾿ἀδρυμητῷ στρατοπεδεύειν, 

46α.σ.᾿Ιόβαν καταλαβὼν παρέτασσεν ἐς μάχην παρ᾽ αὐτὸ τοῦ 

Σκιπίωνος τὸ στρατόπεδον, ὡς ἐν καιρῷ συνοισόμενος ὁ 

899 τοῖς πολεμίοις χωρὶς αὐτοχράτορος οὖσιν. ἀντεπήεσαν 

400 

401 

δ᾽ αὐτῷ Δαβιηνός τὲ χαὶ Πετρήιος, οἱ τοῦ Σκιπίωνος. 

ὑποστράτηγοι, καὶ ἐκράτουν τῶν Καίσαρος παρὰ πολὺ 
καὶ τραπέντας ἐδίωκον σοβαρῶς μετὰ καταφρονήσεως, 

ς μέχρι “αβιηνὸν μὲν ὁ ἵππος ἐς τὴν γαστέρα πληγεὶς τὸ 
ἀπεσείδατο καὶ αὐτὸν οἱ παρασπισταὶ συνήρπαζον., ὃ 

δὲ Πετρήιος, ὡς ἀκριβῆ τοῦ στρατοῦ λαβὼν πεῖραν καὶ 

νικήσων. ὅτε βούλεται. διέλυε τὸ ἔργον ἐπειπὼν τοῖς 
ἀμφ᾽ αὐτόν: “μὴ ἀφελώμεϑα τὴν νίχην τὸν αὐτοχρά- 

τορα ἡμῶν Σκιπίωνα". καὶ τὸ μὲν ἄλλο μέρος τῆς Καί- τὸ. 
σαρος τύχης ἔργον ἐφαίνετο κρατησάντων ἄν, ὡς ἐδό- 
χει. τῶν πολεμίων ἄφνω τὴν μάχην ὑπὸ τῶν νικών- 

τῶν διαλυϑῆναι" αὐτὸς δὲ λέγεται παρὰ τὴν φυγὴν 

ἐγχρίμπτων ἅπασιν ἐπιστρέφειν αὐτοὺς καί τινα τῶν 

τὰ μέγιστα σημεῖα. τοὺς ἀετούς, φερόντων τῇ ἑαυτοῦ 5390. 
χειρὶ περισπάσας μετενεγκεῖν ἀπὸ τῆς φυγῆς ἐς τὸ 
πρόσϑεν. ἕως Πετρήιος ἀνέζευξε καὶ ὁ Καῖσαρ ἀσπα- 

σίως ὑπεχώρει. 
τοῦτο μὲν δὴ τῆς πρώτης ἐν Διβύῃ Καίσαρι μάχης 

2 στρατοπεδεύειν οἱ. Μοπᾶ., στρατεύειν ΟἹ, νυϊρο, ηιογαηι 
ἄνδογο Ὁ, ααἱ ἔδτηθηῃ στρατεύειν νἱἀθύυγ 1ΘΡΊ1586 ὅ ὡς οα.Ό. 
τε οι. Γ΄ 11 συνασπισταὶ 18 διέλυσε οἱ. Μοπᾶ., οἵ 
Ῥτδϑῖ.. 1ὔ ἴυσθ ἴᾶτη ἢϑοδὶὺ βομν.., μέρος 46]611 νοϊαϊὺ Μοπᾶ,, 
ὈΘη6 19 ἅπασιν] τοῖς ἀπαντῶσιν γ61] ἀποδιδράσκουσιν (δῖγθ 
ἀποδρᾶσιν) οχβρϑοίανι ὁ Μοπᾶ.; ρούαϊὁ οὐϊδτη ἅπασιν 
τῶσιν»):; ἴῃ, 8:08 Τηδιυ φεηέθηι νουθϊὺ Ὁ 
Βρυτίῶ 6886 οἱ. Μοῃᾶ.. ποι τοῦθ, ΟΡΊ ΠΟΥ 

20 τοὺς 
γραοὺ ἀπαν- 

ἑὁτούς ἴοτῦ. 



δοϊϊνην ΑΥγισιιν] ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν 8. 959 

45α.0 

τέλος ἦν᾽ οὐ πολὺ δὲ ὕστερον. αὐτοῦ τε Σκιπίωνος 
ὀχτὼ τέλεσι πεζῶν καὶ ἱππέων δύο μυριάσιν, ὧν οἱ 

πολλοὶ Δίβυες ἦσαν. πελτασταῖς τε πολλοῖς καὶ ἐλέ- 

᾿ς φασιν ἐς τριάχοντα προσδοχωμένου παρέδσεσϑαι σὺν 

ΟΡ ̓ Ιόβᾳ τῷ βασιλεῖ, καὶ τῷδε ἄγοντι πεζοὺς ἄλλους ἀμφὶ 

᾿ τρισμυρίους χαὶ ἱππέας Νομάδας ἐς δισμυρίους καὶ 

ἀκοντιστὰς πολλοὺς καὶ ἐλέφαντας ἑξήκοντα ἑτέρους. ἡ 

στρατιὰ τοῦ Καίσαρος Αδοίαανμε χαὶ ἐν σφίσιν αὐτοῖς 

τ" βοῦντο χατά τὲ πεῖραν ὧν ἤδη πεπόνϑεσαν καὶ 

- χατὰ δόξαν τῶν ἐπιόντων τοῦ τε πλήϑους καὶ ἀρετῆς. 

᾿ 

μάλιστα τῶν Νομάδων ἱππέων. ὅ τὲ τῶν ἐλεφάντωι 

πόλεμος ἀήϑης σφίσιν ὧν ἐξέπλησσε. Βόκχου δ᾽ ἕτέ- 403 

ρου Μαυρουσίων δυνάστου Κίρταν, ἣ βασίλειον ἦν 

᾿ς Ἰύβα, καταλαβόντος, ὃ μὲν ᾿Ιόβας, ἐξαγγελϑέντος αὐτῷ 

μα τοῦδε, ἐς τὰ οἰχεῖα μάλιστα ἀνεξεύγνυ μετὰ τοῦ ἰδίου 

στρατοῦ. τριάχοντα ἐξ αὐτοῦ μόνους ὑπολιπὼν ἐλέ- 

φαντας τῷ Σκιπίωνι, ἡ δὲ στρατιὰ τοῦ Καίσαρος ἐς 

᾿ τοσοῦτον ἀνεϑάρρησεν, ὡς τὸ πέμπτον τέλος αἰτῆσαν 

 ἀντιταχϑῆναι τοῖς ἐλέφασι χρατῆσαι πάνυ καρτερῶς" 

30 χαὶ νῦν ἀπ᾽ ἐχείνου τῷδε τῷ τέλει ἐλέφαντες ἐς τὰ 

91 σημεῖα ἐπίκεινται. μακρᾶς δὲ καὶ ἐπιπόνου χατὰ πάντα 408 

τὰ μέρη τῆς μάχης καὶ πολυτρόπου γενομένης. περὶ 

ἑσπέραν μόλις ὁ Καῖσαρ ἐνίκα καὶ τὸ στρατόπεδον 

εν 

1 τὲ δαὺ ἀθίθυὶ δυὺ τοῦ ΒΟΥΤΘΙ γοϊαϊῦ ϑοῃν., 568 νἱάθίυσ 
δηδοΟ]αὔμοι. 6886 (νο]υϊῦ ν. ὅ καὶ ᾿Ιόβα τοῦ βασ. δἰ6.), γν. 81 

“8 8ῦ0 10 π ἴῃ π᾿ τρανε δῶρ ὙΘΥΒΟΥΌΙΤΩ οἴεπάαδ, οἵ. 8 429 
14 σβᾳ οἱ. Μομά. 16 μάλιστα Οἱ, ΟΥ. Ο, τάχιστα, πὶ αὐἰὰ 

ἀ δχοϊἰβϑϑὺ, οἱ. ὅοῃμ., βθα ἴὰπρθ ἐς τὰ οἰκεῖα μάλιστα: 181) 
᾿ δηϊαυϊαβ ᾿μαθαϊ! ἀαδπι αὖ ἀοχηθτη τραϊτού᾽ (ΚΕ1]) 10 ἀπολι- 
᾿ς πὼν ἃ 19 καρτερῶς] λαμπρῶς οἷ. Μοπᾶ., ὍΘπΘ 20 (ἔτι) 

ἀπ᾽ οἱ. Μεπά., ἱπαΐ., οὔ, 6... 8494. τηδ]ῖτη τῷ τέλει τῶδε ΟὟ πἰαθθτη 

Ἧς" ἢ 18 τὸ πέμπτον πρὶ οἵ. ἀαταθμδαβθη, Απραβίαβ Π, 1 Ρ. 68 
ος 86η. 4 



404 

400 

284 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. [αέβανγῖδ υἱοίογία 

εὐθὺς ἐξήρει τὸ τοῦ Σκιπίωνος. οὐδὲν ἀνιεὶς οὐδ᾽ ἐν 

νυχτὶ τῆς νίκης, μέχρι τὸ σύμπαν ἐξεργάσασϑαι. οἱ δ᾽ 

ἐχϑροὶ κατ᾽ ὀλίγους, ὕπῃ δύναιντο, διέφευγον" καὶ ὃ 

Σκιπίων αὐτός. ἅμα ᾿φρανίῳ πάντα μεϑείς, ἔφευγεν 

ἀνὰ τὸ πέλαγος ἐπὶ δώδεκα ἀφράχτων. 
ὧδε μὲν δὴ καὶ ὅδε ὁ στρατός. ἐς ὀκτὼ μυριάδας 

μάλιστα συνελϑὼν ἔχ τὲ πολλοῦ γεγυμνασμένος καὶ 

ἐκ τῆς προτέρας μάχης ἐν ἐλπίδι καὶ ϑάρσει γενόμε- 

νος. δευτέρᾳ τῇδε συμβολῇ συνετρίβετο ἀϑρόως. καὶ 
τὸ τοῦ Καίσαρος κλέος ἐς ἄμαχον εὐτυχίαν ἐδοξάξετο. 
οὐδὲν ἔτι τῶν ἡσσωμένων ἐς ἀρετὴν αὐτοῦ μεριξζόν- 

τ᾿ 

τῶν, ἀλλὰ χαὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν ἁμαρτήματα τῇ Καί-. 

σαρος τύχῃ προστιϑέντων᾽ ἐδόκει γὰρ δὴ καὶ ὅδε ὃ 
πόλεμος ἀβουλίᾳ τῶν στρατηγῶν. οὔτε διατριψάντων 

αὐτόν. ἕως ἀπορήσειεν ὁ Καῖσαρ ὡς ἐν ἀλλοτρίᾳ. οὔτε 
τὴν ἀψναν νίκην ἐς τέλος προαγαγόντων. συντρι- 

φϑεὶς οὕτως ὀξέως διαλυϑῆναι. 

1ὅ 

πκά ἐνυμλμρόῤαν! δὲ τούτων ἐς ̓ Ιτύκην τρίτῃ μάλιστα 98 
ἡμέρᾳ καὶ τοῦ Καίσαρος εὐθὺς ἐπὶ τὴν ᾿Ιτύκην ἰόν- 

τος ἐγίγνετο φυγὴ πάντων. καὶ οὐδένα κατεῖχεν ὃ 
Κάτων. ἀλλὰ καὶ ναῦς ἐδίδου τοῖς αἰτοῦσι τῶν ἐπι- 

φανῶν" αὐτὸς δ᾽ εὐσταϑῶς ὑπέμενε καὶ τοῖς ᾿Ιτυκαίοις 

ὑπισχνουμένοις πρὸ ἑαυτῶν ὑπὲρ ἐκείνου δεήσεσθαι 

ἐπιμειδιῶν ἀπεκρίνατο οὐ δεήσειν αὑτῷ πρὸς Καίσαρα 

8 ὅποι Υ, οἵ. δὰ 8 1862 4 ἅμα οἵα. Οὐ οὐ νουύῦ: οϑέογὶβ 
οηνηῖθιι8 ᾿Αῇγανηίο Ῥογηνϊϑδ8, ἀπᾶθ Μοπᾶ. οἱ.: αὐτὸς ἀἄφρανίῳ 
τἄλλα πάντα μεϑεὶς ἔφευγεν; Θοδπάθτα βθῃ θη ϑτη ἔδο τ οξβοῖν 
Κυδῦῦ Ῥ. 66 οοτητηδίθ, αποᾶ να]ρὸ ογαὺ ηΐθ πάντα, ἀρ]οίο, τῶ 
αὖ ἅμα ᾿ππροπάσθτῃ εἰν οῦτη μεϑείς. ὕιδαύω ᾿πὐουραπούϊομθ Β60- 
ναΐα ΑΡΡ. ἃ οδθύθυϊβ οὐπῃῖθυβ αἰββθηϊθ χοῦ; οἵ. ΚΊΘῸΒ ἂρ. Ῥδυὶγ- 
γι ββονῶ 1,1 Ρ. 112 10 Βα. συντριφϑεὶς ΒΌΒΡ. ϑοῦν,., 46]. 
Πουνσ. Ρ. 671, ΟΠ τϑοῦθ, ΟΡΙ ΠΟΥ 24 αὐτῷ ΟἹ, 6017. Μομπά. 

20. 

δον λον.»...«...ν 



᾿Οαίονεὶα φαϊέιι5] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. 98 

᾿ διαλλαχτῶν καὶ τοῦτο εἰδέναι καὶ τὸν Καίσαρα κα- 

᾿λῶς. ϑημηνάμενος ὃξ τοὺς ϑησαυροὺς ἅπαντας καὶ 

᾿ δ’ γγοραφὰς ὑπὲρ ἑχάστου τοῖς ᾿Ιτυκαίων δρχουσιν ἐπι- 

δοὺς περὶ ἑσπέραν ἀμφὶ λουτρὰ καὶ δεῖπνον ἦν καϑ- 

δ εξόμενός τε ἐγεύετο, ὥσπερ εἴϑιστο, ἐξ οὗ Πομπήιος 

᾿ ἀνήρητο" οὐδέν τε τῶν συνήϑων ἐναλλάσσων οὐδ᾽ 

ἐλάσσω προσφερόμενος ἢ πλείω, συνελεσχήνευε τοῖς 

. παροῦσι περὶ τῶν ἐχπεπλευχότων καὶ ἠρώτα περὶ τοῦ 

πνεύματος. εἰ κατὰ πρύμνην ἔσοιτο αὐτοῖς, καὶ τοῦ 

τὸ διαστήματος, εἰ φϑάσουσι πόρρω γενέσϑαι, πρὶν ἐς ἕω 
Καίσαρα ἐπελθεῖν. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐς ὕπνον ἀπιὼν ἐν- 
᾿ἠλλαξέ τι τῶν συνήϑων, πλὴν ὅτι τὸν υἱὸν ἠσπάσατο 

φιλοφρονέστερον. τὸ δὲ ξιφίδιον τῇ κλίνῃ τὸ σύνηϑες 
οὐχ εὑρὼν παρακείμενον ἐξεβόησεν, ὅτι προδιδοῖτο ὑπὸ 

τ τῶν οἰχείων τοῖς πολεμίοις" τίνι γὰρ ἔφη χρήσεσθαι 

προσιόντων. ἂν νυχτὸς ἐπίωσι; τῶν δὲ αὐτὸν παρα- 

᾿χαλούντων μηδὲν ἐφ᾽ ἑαυτὸν βουλεύδιν, ἀλλ᾽ ἀναπαύε- 

᾿σϑαι χωρὶς ξιφιδίου, ἀξιοπιστότερον ἔτι εἶπεν" “οὐ γὰρ 

ἔστι μοι ϑέλοντι καὶ δι᾿ ἐσθῆτος ἐμαυτὸν ἀποπνῖξαι 

30 χαὶ ἐς τὰ τείχη τὴν κεφαλὴν ἀπαράξαι καὶ ἐς τράχη- 

λον χυβιστῆσαι καὶ τὸ πνεῦμα κατασχόντα ἐχτρῖψαι;" 

πολλά τὲ ὅμοια εἰπὼν παρήγαγεν αὐτοὺς παραϑεῖναι 

τὸ ξιφίδιον. ὡς δὲ ἐτέϑη, Πλάτωνος αἰτήσας τὴν περὶ 

9 ψυχῆς συγγραφὴν ἀνεγίνωσκε. καὶ ἐπεὶ τέλος εἶχε 

35 τῷ Πλάτωνι ὃ λόγος. ἀναπαύεσϑαι τοὺς περὶ ϑύρας 

ἘΡ᾿΄ 

1 καὶ δηΐδ τὸν οτη. ἱ 8 5α. ἐπιδοὺς, ἐπι ΒΆΡΙΆΒΟΙ. ἃ τη. 1, 
Υ͂, ἐπιδιδοὺς ἱ 9 πρύμναν Β 16 ζκατὰΣ προσιόντων εἰ. 
βόμινν., Βαθβὶξ δἐϊδτη Μεπᾶ., 5θᾶ οὗ, Βι Βομοῖβκυ ρ. 441 [11 καὶ 
᾿8ηΐθ μηδὲν 86α. 1 ἐφ᾽ ἑαυτῷ Ὁ 20 ἀπαρράξαι Οἱ, πρὸς 
"πὰ τείχη τ. κ. ἀράξαι εἰ. Νδῦθοῖ 21 ἐκτρῖψαι 5.80. Μοπά., 

᾿ς 868 ἘΥ τὸ πνεῦμα  οὐΐδτη οὑπὶ ἐχτρῖψαι 22 ὅμοια] 
ἐραὰ ἱ 
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938 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Β. [Οαἰονιῖο οαϊθμθο, 

ὑπολαβὼν ἔτρωσεν αὑτὸν ὑπὸ τὰ στέρνα" προπεσόν- 

τῶν δ᾽ αὐτῷ τῶν σπλάγχνων χαὶ στόνου τινὸς ἐξαχου- 

σϑέντος ἐσέδραμον οἵ περὶ ϑύρας" καὶ οἱ ἰατροὶ τὰ 
σπλάγχνα ἔτι σῶα ὄντα ἐνέϑηχαν ἔνδον καὶ τὰς πλη- 

γὰς ἐπιρράψαντες ἐπέδησαν. ὃ δὲ ἀνενεγκὼν αὖϑις 

ὑπεχρίνετο καὶ κατεμέμφετο μὲν ἑαυτῷ πληγῆς ἀσϑε- 

νοῦς. χάριν δ᾽ ὡμολόγει τοῖς περισώσασι καὶ χκατα- 

δαρϑεῖν ἔφη δεῖσθαι. οἱ μὲν δὴ τὸ ξίφος ἔχοντες 
ὥχοντο καὶ τὰς ϑύρας ὡς ἠρεμοῦντι ἐπέκλεισαν: ὃ δ᾽ 

ὕπνου δόξαν αὐτοῖς παρασχὼν τὰ δεσμὰ ταῖς χερσὶ 

μετὰ σιγῆς ἀπερρήγνυ καὶ τὰς ῥαφὰς τοῦ τραύματος 

ἀνέπτυσσεν, οἷα ϑηρίον τό τε τραῦμα χαὶ τὴν γαστέρα 

εὐρύνων ὄνυξι χαὶ δαχτύλοις ἐρευνῶν καὶ τὰ σπλάγ- 
χνα διαρρίπτων, μέχρι ἐτελεύτησεν, ἔτη μὲν ἀμφὶ πεντή- 
χοντὰ γεγονώς. ὁμολογούμενος δὲ τήν τε γνώμην. κι, 1 

ὅ τι ΚΟΝΌΝΝς πάντων ἀπδρᾶν ἐπιμονώτατος οὐνόμκον καὶ 

τὸ δίκαιον ἢ πρέπον ἢ καλὸν οὐκ. ἔϑεσι μᾶλλον ἢ με- 

γαλοψύχοις λογισμοῖς ὁρίσαι. ἀρόμμμω γέ τοι τῇ Φι- 

λίππου συνὼν ἐκ παρϑένου καὶ ἀρεσχόμενος αὐτῇ" 
μάλιστα καὶ παῖδας ἔχων ἐξ ἐκείνης ἔδωκεν ὅμως αὐτὴν . 

Ὁρτησίῳ τῶν φίλων τινί, παίδων τε ἐπιϑυμοῦντι καὶ 

τεχνοποιοῦ γυναικὸς οὐ τυγχάνοντι. μέχρι κἀκείνῳ 

κυήσασαν ἐς τὸν οἶχον αὖϑις ὡς χρήσας ἀνεδέξατο. 
τοιόσδε μὲν δὴ Κάτων ἦν. καὶ αὐτὸν οἱ ᾿Ιτυκαῖοι λαμ- 
πρῶς ἔϑαπτον. ὃ δὲ Καῖσαρ ἔφη μέν οἱ φϑονῆσαι ε 

Κάτωνα καλῆς ἐπιδείξεως, Κικέρωνος δὲ ποιήσαντος 

8 ἐπέδραμον 10 ὅ ἀπορράψαντες οἱ. Μοπᾷ., διαρράπέειν 
μαροὺ ΡΙαύ. δ. ο. τὸ 6 ὑπεχρίνατο, αὖ νἱάοίαν, ἃ καὶ 
οἴη. 1 πληγῆς ΟΟ, πλάνης ἃ, πλανῆς δ᾽ 11 τραύματος Ο, 
σώματοςεϊ 12 ἀνέπτυσεν ᾽άὰ 18 εὐρύνων ροβὺ δαχτύλοις ἔτϑη8- 
Ῥοβτῆῦ ΝαοΚ οὖ οὕτη Μομα. ἐρευνῶν αὖ αἰ ἐῥορτδρμΐδτα ἀρ]οντῦ, πθο 
γογού Ὁ, 5βθα μος δὰ τὴν γαστέρα, 1|1πἃ δὰ τὸ τραῦμα τοβρίοἱθ 
22 τυχόντι οἱ. Μοπα. 26 καλῆς ἐπιδείξεως] οἵ. ῬΙαῦ. Οαῦ. ο. 12 



ο δεϊὲ ᾿Αὐϊοὶ Πη18] ἘΜΦΎΛΙΟΝ Β. ν Σοὶ 

 ἐγχώμιον ἐς αὐτὸν χαὶ ἐπιγράψαντος Κάτων, ἀντέγραψε 

χατηγορίαν ὁ Καῖσαρ καὶ ἐπέγραψεν ᾿Αντικάτων. 

0 Ιόβας δὲ χαὶ Πετρήιος τῶν γιγνομένων πυνϑανό- 

μενοι καὶ οὐδεμίαν σφίσιν οὔτε φυγὴν οὔτε σωτηρίαν 

υ ἐπινοοῦντες, ἐπὶ τῇ διαίτῃ ξίφεσι διεχρήσαντο ἀλλήλους" 

χαὶ τὴν ἀρχὴν τὴν ᾿Ιόδβα Καῖσαρ ὑποτελῇ Ρωμαίοις 

. ἐποίησεν. αὐτῇ Σαλούστιον Κρίσπον ἐγκαταστήσας. 

᾿Ιτυχαίοις δὲ χαὶ τῷ Κάτωνος υἱῷ συνεγίνωσκε" καὶ 

τὴν ϑυγατέρα τοῦ Πομπηίου μετὰ δύο παίδων αὐτῆς 

τὸ ἐν ̓Ιτύκῃ καταλαβὼν ἐξέπεμπε σώους τῷ {(νέῳ» Πομπηίῳ. 
τῶν δὲ τριακοσίων ὕσους εὗρε διέφϑειρεν. Δεύκιος δὲ 

Σκιπίων ὁ αὐτοχράτωρ χειμαξόμενος ἐν τῇ ϑαλάσσῃ καὶ 

πολεμίαις ναυσὶν ἐντυχὼν ἐφέρετο γενναίως, μέχρι 

 καταλαμβανόμενος αὑτόν τε διεχρήσατο καὶ τὸ σῶμα 

τὸ μεθῆκεν ἐς τὸ πέλαγος. 

ο΄ τοῦτο μὲν δὴ καὶ τῷ περὶ Λιβύην Καίσαρος πολέμῳ 

)] τέλος ἐγίγνετο, αὐτὸς δ᾽ ἐπανελϑὼν ἐς Ῥώμην ἐθριάμ- 

βευε τέσσαρας ὁμοῦ ϑριάμβους, ἐπί τε Γαλάταις. ὧν 

δὴ πολλὰ καὶ μέγιστα ἔϑνη προσέλαβε καὶ ἀφιστάμενα 

30 ἄλλα ἐχρατύνατο, καὶ Ποντικὸν ἐπὶ Φαρνάκει καὶ Δι- 

βυκὸν ἐπὶ Μιβύων τοῖς συμμαχήσασι τῷ Σκιπίωνι" 

ἔνϑα καὶ ᾿Ιόβα παῖς, ᾿Ιόβας ὃ συγγραφεύς, βρέφος ὧν 

ἔτι παρήγετο. παρήγαγε δέ τινα καὶ τῆς ἀνὰ τὸν Νεῖ- 

Ἔ 8 5Βαᾳ. τῶν γενομένων πυϑόμενοι. οἱ. Μεπᾶ., ἱπαῦ., οὗ, ῥγαθῦ. 
᾿ς 4 φίσιν (810) Β ὅ τῇ οὔχν. ΑΥ, νυ]ρο, οὗ ΤΥ 8.81 10 ζνέῳ» 

᾿ς 86, Βερ]ϊηρ οὐ ΚοΙ], παθβοσαῦ ἴδ Μοπηᾶ. 1ὅ ἐς τὴν ϑάλασ- 
σὰν 1 18 ὁμοῦ] φιραξίιον ἐρίου ροϑβίἐϊ8 ἀὐοϑιιβ ρογεσιὶξ ἐγ μι]. 5 
Ὁ, ϑυρίῦ. Πῖν. [ὰ]. 87, αὐ Μεπά. βυβριοαίαβ ϑϑὺ, ξοτύαββθ ββοαῦαβ 
20 φαρνάχῃἩ 5 22 ᾿Ιόβας οὰ. Υ͂ 

ς΄ 1α. ἔτδρτηθηΐα Οδἴομ!8β νυ. Οἷο. οθᾷ, ΜΈΘΙ]ον ΤΥ, 8 Ρ. 827 5βαᾳ., 
Ο Απβοαίοηϊβ 865. οοτηπηθηῦ. θα. ΚΌΡ]ου ΠΙ, 2. ῥ. 14 βαα. 

ἐπὶ τῇ διαίτῃ -- ἀλλήλους] οἵ. Β.. Βομποίᾷον, Βριυῖ. ῬἘ1|0]. 
ὙΟΟΒΘηΒΟΏγ. 1904 Ρ. 1088 56α. 
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958 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. [Ομόβαγία ἐρτιυηυρηδο 

λον ναυμαχίας ϑρίαμβον Αἰγύπτιον. μεταξὺ τοῦ Γα- 

λατῶν καὶ Φαρνάκους. τὰ δὲ Ῥωμαίων φυλαξάμενος 
ἄρα. ὡς ἐμφύλια οὐκ ἐοικότα τε αὑτῷ καὶ Ρωμαίοις 

αἰσχρὰ καὶ ἀπαίσια, ἐπιγράψαι ϑριάμβῳ., παρήνεγκεν 

ὅμως αὐτῶν ἐν τοῖσδε τὰ παϑήματα ἅπαντα καὶ τοὺς ! 
ἄνδρας ἐν εἰκόσι καὶ ποικίλαις γραφαῖς, χωρίς γε Πομ- 
πηίου" τοῦτον γὰρ δὴ μόνον ἐφυλάξατο δεῖξαι, σφό- 

δρα ἔτι πρὸς πάντων ἐπιποϑούμενον. ὃ δὲ δῆμος ἐπὶ 

μὲν τοῖς οἰκείοις κακοῖς, χαίπερ δεδιώς, ἔστενε. καὶ 

μάλιστα, ὅτε ἴδον “Δεύκιόν τὲ Σκιπίωνα τὸν αὐτοκρά- τὶ 

τορα πλησσόμενον ἐς τὰ στέρνα ὑφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ μεϑ- 
ἱέμενον ἐς τὸ πέλαγος ἢ Πετρήιον ἐπὶ διαίτῃ διαχρώ- 
μενον ἑαυτὸν ἢ Κάτωνα ὑφ᾽ ἑαυτοῦ διασπώμενον ὡς 

ϑηρίον" ᾿Αχιλλᾷ δ᾽ ἐφήσϑησαν καὶ Ποϑεινῷ καὶ τὴν τ 

Φαρνάκους φυγὴν ἐγέλασαν. χρήματα δ᾽ ἐν τοῖς 1 
ϑριάμβοις φασὶ παρενεχϑῆναι μυριάδας ἕξ καὶ ἥμισυ 

ταλάντων καὶ στεφάνους δύο καὶ εἴκοσι καὶ δισχιλίους , 
ἐπὶ τοῖς ὀχταχοσίοις ἀπὸ χρυσοῦ, ἕλκοντας ἐς δισ- 

μυρίας καὶ δεκατέσσαρας καὶ τετρακοσίας λίτρας. ἀφ᾽ 

ὧν εὐϑὺς ἐπὶ τῷ ϑριάμβῳ διένειμε, τὰ ὑπεσχημένα 8, 

πάνϑ᾽ ὑπερβάλλων, στρατιώτῃ μὲν ἀνὰ πεντακισχιλίας 
δραχμὰς ᾿άττικάς, λοχαγῷ δ᾽ αὐτοῦ τὸ διπλάσιον καὶ 

χιλιάρχῃ καὶ ἱππάρχῃ τὸ ἔτι διπλάσιον καὶ τοῖς Ἶ 

δημόταις ἑκάστῳ μνᾶν ᾿Δττικήν. ἐπέδωχε δὲ χαὶ ϑέας 

ποικίλας ἵππων τε καὶ μουσικῆς καὶ πεξομαχίας ἀνδρῶν 58 

8 αὑτῷ ΥΟ, αὐτῷ Β[, νυ]ρὸ 19 δεκατέσσαρας 561. ΒΚ.,, 
δέκα καὶ τέσσαρας Οἱ; τηΐττιβ οογθ θδῦ πα ΘΤΌσατη οτᾶο, ἔοτνῦ. δῦ 
οατη ΜΙ6πα, βου θοπάστμι δισμυρίας καὶ τετρακοσίας καὶ δεκατέσ- 
σαρας λίτρας ἀαὺ οὕτὰ Ο ογᾶο ἱπνθυβαβ Ῥυϑθουθ μα 8 28 χι- 
λιάρχῳ καὶ ἱππάρχῳ ἃ, αποᾶ ἔοτῦ. ἴπτ ρτϑθύυ!ῦ Μοπά. 2 ἔοτύ. 
πεξομαχίαν Ββουϊθοπᾶστα 

10---14 βαβροοίαῦ, ᾳαὰθ ΑΡρ. παγτδξ, [πὸ ΥἹἼ1 ῥ. 106 άπ: 2 



Ι Οαοβαγῖβ ἐγτιηιρ]ι} ἘΜΦΎΛΙΟΝ ΒΒ. 939 

- 46α.0 
χιλίων πρὸς ἑτέρους χιλίους καὶ ἱππομαχίαν διακοσίων 

πρὸς ἴσους καὶ ἀναμὶξ ἄλλων πεξῶν τὲ χαὶ ἱππέων 

ἀγῶνα αὐλλνύένη τε μάχην εἴχοσι πρὸς εἴκοσι καὶ 

ναυμαχίαν ἐρετῶν τετρακισχιλίων, ἐπιβεβηκότων ἐς 

φ μάχην χιλίων ἑχατέρωϑεν. ἀνέστησε καὶ τῇ Γενετείρᾳ 434 

τὸν νεών. ὥσπερ εὔξατο μέλλων ἐν Φαρσάλῳ μαχεῖς- 

σϑαι' καὶ τέμενος τῷ νεὼ περιέϑηκεν. ὃ Ῥωμαίοις 

ἔταξεν ἀγορὰν εἶναι, οὐ τῶν ὠνίων, ἀλλ᾽ ἐπὶ πράξεσι 

συνιόντων ἐς ἀλλήλους, χαϑὰ καὶ Πέρσαις ἦν τις 

τὸ ἀγορὰ ξητοῦσιν ἢ μανϑάνουσι τὰ δίκαια. Κλεοπάτρας 

τε εἰκόνα καλὴν τῇ ϑεῷ παρεστήσατο, ἣ καὶ νῦν 

συνέστηχεν αὐτῇ. τὸ δὲ τοῦ δήμου πλῆϑος ἀναγραψά- 43 

μδνος ἐς ἥμισυ λέγεται τῶν πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου 

᾿ γενομένων εὑρεῖν" ἐς τοσοῦτο χαϑεῖλεν ἡ τῶνδε φιλο- 

" νικία τὴν πόλιν. 

[08 αὐτὸς δὲ ἤδη τέταρτον ὑπατεύων ἐπὶ τὸν νέον 456 

᾿ Πομπήιον ἐστράτευεν ἐς ᾿Ιβηρίαν, ὅσπερ αὐτῷ λοιπὸς 45α.0 

ἦν ἔτι πόλεμος ἐμφύλιος, οὐκ εὐκαταφρόνητος" τῶν 

τε γὰρ ἀρίστων ὅσοι διεπεφεύγεσαν ἐκ Διβύης, ἐκεῖ 

᾿ς μον καὶ στρατὸς ὃ μὲν ἐξ αὐτῆς Διβύης τε 

᾿ Καὶ Ῥϑαρσόλου τοῖς ἡγεμόσι συνῆλϑεν. ὃ δὲ ἐξ ᾿1βή- 

ρῶν τε χαὶ Κελτιβήρων, ἔϑνους ἀλκίμου καὶ χαίροντος 

᾿ ἀεὶ μάχαις. πολὺς δὲ χαὶ δούλων ὅμιλος ἐστρατεύετο 451 

τῷ Πομπηίῳ" καὶ τέταρτον ἔτος εἶχον ἐν τοῖς γυμνα- 

ΕΝ 

ὙΣ 2 ταϑ]ϊτη ἄλλον ὅ {δὲν καὶ οἰ. Μοπά., ἱπαΐύ. θ δαΐ 
᾿ς τὸν ἀε]οτῖ δυὺ ὅνπερ ΒΟΥ γοϊαϊΐ Νδθοκ, βθα τὸν νεών θϑὺ 
ο΄ ποίσῃ {Ππᾶ ἰοιηρί τη, αὐοα οὐΐδτη πὰπο οχβίαῦ 11 ἐστράτευσεν 
Ο πηαϊυϊύ Μοπά., οἵ. ακὰ 19 ἐκεῖ ἐκ λιβύης ἃ 

: ὅ βαα. δε ἰθίάρὶο οἷ᾽ ἕοτο ἴὰ11ὸ οἵ Βϊομύοσ, Τορορτ. “ἃ. 
δέααὺ Ῥοτα" Ρ. 110 12--Ἰτὖ οὗ, Κουπθιηδηη (ν. δὰ Π 8 64) 
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4851 

240 ἘΜΦΥΛΊΩΝ ΒΒ. [εἰν Ηϊϑραγιθη86 

σίοις καὶ γνώμην ἕτοιμον ἀγωνίσασϑαι μετὰ ἀπογνώ- 
σεως. ᾧ δὴ καὶ μάλιστα σφαλεὶς ὁ Πομπήιος οὐκ 

ἀνεβάλλετο τὴν μάχην, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐλθόντι τῷ Καί- 

σαρι συνεμάχετο, καίτοι τῶν πρεσβυτέρων αὐτῷ παρ- 

αὐνούντων ἐκ πείρας ὧν ἀμφί τε Φάρσαλον καὶ 4ι- 

βύην ἐπεπόνϑεσαν. ἐχτρίβειν τῷ χρόνῳ τὸν Καίσαρα 

καὶ ἐς ἀπορίαν ὡς ἐν ἀλλοτρίᾳ γῇ περιφέρειν. ὁ δὲ 
Καῖσαρ ἧκε μὲν ἀπὸ Ρώμης ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν ἡμέραις, 

βαρυτάτῳ στρατῷ μακροτάτην ὁδὸν ἐπελθών" δέος δ᾽ 

οἷον οὐ πρότερον ἐνέπιπτεν αὐτοῦ τῷ στρατῷ κατὰ 
δόξαν τῶν πολεμίων τοῦ τε πλήϑους καὶ ἀσκήσεως 

καὶ ἀπογνώσεως. δι’ ἃ καὶ ὃ Καῖσαρ. αὐτὸς ἐβράδυνεν, 
ἔστε πού τι αὐτῷ κατασκεπτομένῳ προσπελάσας ὁ 

Πομπήιος ὠνείδιδεν ἐς δειλίαν. χαὶ τὸ ὄνειδος οὐκ 
ἐνεγκὼν ὃ Καῖσαρ ἐξέτασσε. παρὰ πόλιν Κορδύβην, 

σύνϑημα καὶ τότε δοὺς ᾿ἀφροδίτην᾽ ἔδωχε δὲ καὶ ὁ 

Πομπήιος Εὐσέβειαν. ὡς δὲ καὶ συνιόντων ἤδη τοῦ 
Καίσαρος στρατοῦ τὸ δέος ἥπτετο καὶ ὄκνος ἐπεγί- 
γνετο τῷ φόβῳ, ϑεοὺς πάντας ὁ Καῖσαρ ἱκέτευε, τὰς 

χεῖρας ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνίσχων, μὴ ἑνὶ πόνῳ τῷδε 

8 ἀνεβάλετο 4 συνεμάχετο] σὺν (καταφρονήσει) ἐμάχετο 
Υ6] βίτη. οἱ. Μοπᾷ., τηλ]ἕτη ἐμάχετο ν6] συνεφέρετο. Οθύθηιχα 
ἌΑΡρ. δαοίοσθμι, ααθη Θχβουϊρβιῦ, ἀβαὰθ δα οὐϑβουγι αύθια ῥσϑθ- 
οἰαϊὺ 9 ἐπανελϑὼν 1 11 {τῆς ἀσκήσεως οἱ. Νδυοῖς, 5θᾶ 
οὗ, δ 1 8 861: ἀ6 οοἸ]οοσαύϊομπθ νυ θοσασα υ. δα 8 401 οχίγ. 
16 τότε] τόδε Β 11 εὐσέβειαν βοτ. ΒΙκ., βρᾶ οἵ, Ἀοβομθν, Φ8ΕΓΌ. 
Ἐ. 9]. ῬΏ110]. 119 (1879) Ρ. 561 18 τὸ 46]. Νδιοκ, 5θα τϑϑριοῖῦ 
τᾶ ν. 9584. δέος δ᾽ οἷον οὐ πρότερον 

8 54. ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν ἡμέραις-ἐπελϑών] ἀΘ ἰθηηροῦθ 11 Π6115 
οὗ ὙΥΠβάοτέ (συ. δὰ 1 8ὶ 392) Ρ. 18 οὐ 0. Εἰ. βομχαϊαὺ (νυν. δὰ Π 
8 127) Ῥ. 201 5ᾳ. Οδθβδγθια δαύθιη ἐδᾶπὶ ὈΥΘΥΪ ἔθιηρουθ βαρυτάτῳ 
στρατῷ ἰἴον ἔδοϊββα γϑυτπη ποὸὰ οβὺ, οἵ. Οδββ. Ὁ. 48, 82, 2: 
τὸ γὰρ πλεῖον στράτευμα κατὰ τὴν ὁδὸν ὑπελέλειπτο 1ὅ Κορ- 

δύβην] δὰ Μυπάδτι, αποᾶ ορρίάστα ποῖ ῬτοΘα] 8 Οοτάπθα ἀθοβὺ, 

ἀοοογξαύσμη θδβθ ἀϊοπηὺ οθὐθυϊ, οἵ, 8 484 Σ 

΄ 

- “ΒΒ ὧν πιἰσσ. δι 



Ε΄... υἱἹοίογτα) ἘΜΦΥΛΊΩΟΝ Β. 941 

πολλὰ καὶ λαμπρὰ ἔργα μιῆναι. καὶ τοὺς στρατιώτας 

ἐπιϑέων παρεκάλει τό τε χράνος τῆς κεφαλῆς ἀφαι- 

ρῶν ἐς πρόσωπον ἐδυσώπει καὶ προύτρεπεν. οἵ δὲ 

οὐδ᾽ ὥς τι μετέβαλλον ἀπὸ τοῦ δέους, ἕως ὃ Καῖσαρ 

β αὐτὸς ἁρπάσας τινὸς ἀσπίδα καὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν 

ἡγεμόσιν εἰπών" “ἔσται τοῦτο τέλος ἐμοί τε τοῦ βίου 
χαὶ ὑμῖν τῶν στρατειῶν. προύδραμε τῆς τάξεως ἐς 

τοὺς πολεμίους ἐπὶ τοσοῦτον. ὡς μόνους αὐτῶν ἀπο- 

σχεῖν δέχα πόδας καὶ διακόσια αὐτῷ δόρατα ἐπιβλη- 

τὸ ϑῆναι καὶ τούτων τὰ μὲν αὐτὸν ἐχκλῖναι, τὰ δὲ ἐς 
τὴν ἀσπίδα ἀναδέξασϑαι. τότε γὰρ δὴ τῶν τε ἣγε- 

μόνων προϑέων ἕχαστος ἵστατο παρ᾽ αὐτόν, χαὶ ὃ 

στρατὸς ἅπας ἐμπεσὼν μετὰ δρμῆς ὅλην ἠγωνίξετο 

τὴν ἡμέραν. προύχων τὲ χαὶ ἡττώμενος αἰεὶ παρὰ 

1τὸ μέρος, μέχρις ἐς ἑσπέραν μόλις ἐνίκησεν, ὅτε καὶ φασὶν 

αὐτὸν εἰπεῖν, ὅτι πολλάκις μὲν ἀγωνίδσαιτο περὶ νίκης, 

νῦν δὲ καὶ περὶ ψυχῆς. 

)ῦ φόνου δὲ πολλοῦ γενομένου καὶ φυγῆς τῶν Πομ- 

πηίου στρατιωτῶν ἐς τὴν Κορδύβην, ὃ μὲν Καῖσαρ, 

30 ἵνα μὴ διαφυγόντες οἱ πολέμιοι πάλιν ἐς μάχην παρα- 

 σχευάσαιντο., ἐχέλευε τὸν στρατὸν ἐκτειχίσαι τὴν Κορ- 

δύβην, οἱ δὲ χάμνοντες τοῖς γεγονόσι τά τε σώματα 

᾿ χαὶ τὰ ὅπλα τῶν ἀνῃρημένων ἐπεφόρουν ἀλλήλοις καὶ 

δόρασιν αὐτὰ διαπηγνύντες ἐς τὴν γῆν ἐπὶ τοιοῦδε 

38 τείχους ηὐλίσαντο. τῆς δ᾽ ἐπιούσης δάλω μὲν ἡ πόλις. 
ἘΣ 7 - ἤ Ἀ ’ τῶν δὲ ἡγεμόνων τοῦ Πομπηίου Σκχάπλας μὲν νήσας 

4 ἐπιϑέων] οἵ ΕἾοΥ. 3, 18, 82 οὐ Ιθθγ. ὁ. 21 ὅ {τὴν 
ἀσπίδα οἱ. Ναῦοκ, 568 οὗ Τθϑυ. Ὁ. 27: καὶ παρά τινος ἀσπίδα 
᾿ λαβών 1ὅ μέχρις ΟἹ, μέχρι ΒΚ. οὐ Μοπᾶ. ἐς οτα. Υ͂ 11 καὶ 
συμ Ὁ οτἶϊ! τηα]υϊὺ Μοπᾶ., πὸ παροὺ ΡΙ]αὐ. ὕδθβ. ο. ὅδ, βρὰ 
᾿ ΜΟΙ] ἐδ] τατπΐδτθ περὶ οτὴη. Β 21 ἀποτειχίσαι οἱ. Μοπᾶ., 

“ οὗ 841 8 θὅ 34 ἐς τὴν γῆν οατῃ Ὑ οταῖϊθῦϊ τηδ]πθυτιπῦ Μομηᾷ. 
οὐ ΚΘΕΙ], ἴοτῦ, τϑοῦθ 

ΟΠ Ἄρριάχῦβ Π.᾿ 10 
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949 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. ἴση. Ῥογιροὶ ἔεσα οὐ δαθαος 

πυρὰν δαυτὸν ἐνέπρησεν, Οὐάρου δὲ καὶ “αβιηνοῦ καὶ 
ἑτέρων ἀνδρῶν ἐπιφανῶν ἐχομίσϑησαν αἱ κεφαλαὶ 
Καίδαρι. Πομπήιος δ᾽ αὐτὸς διέφυγε μὲν ἀπὸ τῆς ἥττης 
σὺν ἕχατὸν καὶ πεντήκοντα ἱππεῦσιν ἐπὶ Καρϑαίας. 

ἔνϑα αὐτῷ νεῶν στόλος ἦν, καὶ παρῆλϑεν ἐς τὰ νεώρια 

λαϑὼν ὥς τις ἰδιώτης, φορείῳ κομιξόμενος" δρῶν δὲ 

χαὶ τούτους ἀπογιγνώδσχοντας ἑαυτῶν ἔδεισε περὶ ἐχ- 
δόσεως καὶ εὰ μὰ ἐλ α αὖϑις, ἐπιβαίνων σκάφους. ἐμ- 

πλαχέντα δ᾽ αὐτοῦ τὸν πόδα "κοηνοῦφι χόπτων τις τὸ 

χαλῴδιον ξιφιδέῳ, τὸν ταρσὸν ἔτεμεν ἀντὶ τοῦ χαλῷ-ἡ ̓ 

δίου τοῦ ποδός" καὶ διαπλεύσας ἔς τι χωρίον ἐθυμὰς 
πεύετο. ζητούμενος δὲ χἀνταῦϑα ἔφευγε διὰ δυσβάτου 

χαὶ ἀκανϑώδους ὁδοῦ, τὸ τραῦμα περικεντούμενος. 
μέχρι κάμνων ὑπό τι ὐνο ἡρῷ ἐχαϑέξετο χαὶ τῶν 

ξητητῶν ἐπιπεσόντων οὐκ ἀγεννῶς αὐτοὺς ἀμϑνύβονο ι 
χατεχόπη. τοῦδε μὲν δὴ τὴν ΜΎΜΩΥ ὃ ΠΕΥΝΥ ἔνε- 
χϑεῖσάν οἱ προσέταξέ τινι ϑάψαι, καὶ ὁ πόλεμος δνὶ ἔργῳ ᾿ 

καὶ ὅδε παρὰ δόξαν ἐλέλυτο᾽ τοὺς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ δια- 

φυγόντας ἤϑροιζεν ὃ τοῦδε τοῦ Πομπηίου νεώτερος 
ἀδελφός, Πομπήιος μὲν καὶ ὅδε ὥν, Σέξστος δὲ χκαλού- 

μένος τῷ προτέρῳ τῶν ὀνομάτων. 
ἀλλ᾽ ὅδε μὲν ἔτι λανϑάνων καὶ διαδιδράσκων ἐλή- 

στευεν, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐς Ῥώμην ἠπείγετο, τὰ ἐμφύλια 1 
πάντα χαϑελών, ἐπὶ φόβου χαὶ δόξης. οἵας οὔ τις πρὸ 
ΠΘΈΝΉΡΑΙΣ ΞΡ ΟΥΣΕΟΨΟΝ ᾿ ΞΈΡπς ΞΦΩΡ ΤΒΝΙ ᾿ 

4 Καρϑαίας] ἀθ ἔογιῶ ποχαΐηῖβ οἵ, ΗΠ ΌΠοΥ (γ. δὰ 1 8 ὅ1ὅ) 
Ῥ. 228 οὐ Βοΐββ. δὰ δββ. Ὁ. 48, 51, 8 8 54. ἐμπλακέντος οἱ. 
ΚρΙ 10 ἔτεμνε ὃ 11 τοῦ ποδός βρυτίω ραΐαν!ῦ Μοπᾶ., ὑγῶπβ- 
ῬΟῺΪ τη] τη δηΐθ ἀντὶ τ. . ν. 10, ἐγοάτίω ἀοίοπαθθαῦ Κιαξὶν. θ0τ 
διαπλεύσας (ὁ Πομπήιος) οἱ. Μομᾷ, 20 Πομπήιος] Πομπηίου 
ταδναὶὺ ΚοΙ] 234 τὸ ὥν ροβὺ δόξης ᾿πβογᾶβ, οὗ. 1 8 850 
οὔ τις ου. Κ 

ἐὐμδϑδω,... 

8 440 58ά4αᾳ. οἵ Κύαδρον, 6 τϑῦὰβ ἰπᾶθ ἃ Ὀ6110 ἩϊΒΡδπΙθηβὶ 
ἀϑάπθ 84 (Δ 688 718 ΠΘΟΘΙῚ σοβίϊβ, 4185. Βομη. 189 
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45α.6. 

τοῦ ὅϑεν αὐτῷ τιμαὶ πᾶσαι, ὅσαι ὑπὲρ ἄνθρωπον, 

ἀμέτρως ἐς χάριν ἐπενοοῦντο, ϑυσιῶν τὲ πέρι καὶ 

ἀγώνων καὶ ἀναϑημάτων ἐν πᾶσιν ἱεροῖς καὶ δημοσίοις 

χωρίοις. ἀνὰ φυλὴν ἑκάστην καὶ ἐν ἔϑνεσιν ἅπασι, 

ὁ χαὶ ἐν βασιλεῦσιν. ὅσοι Ῥωμαίοις φίλοι. σχήματά τὲ 441 

ἐπεγράφετο ταῖς εἰκόσι ποικίλα, καὶ στέφανος ἐκ δρυὸς 

ἦν ἐπ᾽ ἐνίαις ὡς σωτῆρι τῆς πατρίδος. ᾧ πάλαι τοὺς 

ὑπερασπίσαντας ἐγέραιρον οἱ περισωϑέντες. ἀνερρήϑη 443 

ὃξ χαὶ πατὴρ πατρίδος. χαὶ δικτάτωρ ἐς τὸν ἑαυτοῦ 

τ βίον ἡρέϑη καὶ ὕπατος ἐς δέκα ἔτη. καὶ τὸ σῶμα 
ἱερὸς καὶ ἄσυλος εἶναι καὶ χρηματίζειν ἐπὶ ϑρόνων 

ἐλεφαντίνων τε καὶ χρυσέων, καὶ ϑύειν μὲν αὐτὸν αἰεὶ 

ϑριαμβιχῶς ἠμφιεσμένον, τὴν δὲ πόλιν ἀνὰ ἔτος ἕκα- 

στον, αἷς αὐτὸς ἡμέραις ἐν παρατάξεσιν ἐνίκα, ἱερέας 

τὸ δὲ χαὶ ἱερείας ἀνὰ πενταετὲς εὐχὰς δημοσίας ὑπὲρ 

αὐτοῦ τίϑεσϑαι. καὶ τὰς ἀρχὰς εὐϑὺς χαϑισταμένας 

ὀμνύναι μηδενὶ τῶν ὑπὸ Καίσαρος δριξομένων ἀντι- 

πράξειν. ἔς τε τιμὴν τῆς γενέσεως αὐτοῦ τὸν Κυὶν- 448 

τίλιον μῆνα ᾿Ιούλιον ἀντὶ Κυϊντιλίου μετωνόμασαν 

30 εἶναι. καὶ νεὼς ἐψηφίσαντο πολλοὺς αὐτῷ γενέσϑαι 

χαϑάπερ ϑεῷ καὶ κοινὸν αὐτοῦ καὶ ᾿Επιεικείας, ἀλλή- 

}7 λους δεξιουμένων᾽ οὕτως ἐδεδοίκεσαν μὲν ὡς δεσπότην. 

᾿ εὔχοντο δὲ σφίσιν ἐπιεικῆ γενέσϑαι. εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ 444 

᾿ βασιλέα προσειπεῖν ἐπενόουν, μέχρι μαϑὼν αὐτὸς 

35 ἀπηγόρευσε καὶ ἠπείλησεν ὡς ἀϑέμιστον ὄνομα μετὰ 

ΟΠ 1 ὅσαι οἱ. Υ͂ θ ἐπεγράφοντο ϊ 22 δεσπότην (αὐτὸν) 
οἱ. Μοπᾶ., Ξοᾶ οὗ δὰ 1 8 228 28 εἰσοὶ δ᾽ οἵ (510) Β 3ὅ ἐπη- 
πείλησεν οἱ. Μοπ., αὰο ποῖ νυἱἀθύυσ οραβ:; αὐϑιηαῦδτη οἵ 1 8 284 

Ϊ 

πςςςς 18 ϑριαμβικῶς ἠμφιεσμένον] οἵ. Μοτητηβοη, Β.. Θὐαδίον. 15 Ρ. 489 
' δάη.2 185866. ΑΡΡίδητιπι ΘΥΤΟΣΊΒ Ἀυρτῦ ἮΝ ΠΙΘτη5 ΠΡ. 788 δᾶπ. 3 
᾿ ἴα. 1. 6. 88 2181] οοπίγω δοίϑ Οδθβατὶβ ἑβοϊατυτη᾽, οἵ. Μοτητηβθη, 
᾿ ΒΕ, Βιίασξον. 15 Ῥ. 621 δάπ. 7 21 ᾿Επιεικείας] οἵ, Αὐδῦ ἀρ. Ῥαιν- 
᾿ Υίββονγα 4, 1 Ρ. 90 

παν πὰ »»- Ὡς 
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τὴν τῶν προγόνων ἀράν. σπεῖραι δ᾽ ὅσαι στρατη- 

4ἀφῦ 

4406 

4ἀστ 

448 

449 

421α.0, 

γίδες αὐτὸν ἐκ τῶν. πολέμων ἔτι ἐσωματοφυλάκουν, 

ἀπέστησε τῆς φυλακῆς καὶ μετὰ τῆς δημοσίας ὑπη- 
ρεσίας ἐπεφαίνετο μόνης. ὧδε δ᾽ ἔχοντι καὶ χρηματί- 

ξοντι πρὸ τῶν ἐμβόλων, τὸ ψήφισμα τῶν προλελεγ- 
μένων τιμῶν ἡ βουλή, τῶν ὑπάτων ἡγουμένων, ἐν 
κόσμῳ τῷ πρέποντι ἑκάστῳ προσέφερον. ὃ δὲ αὐτοὺς 

ἐδεξιοῦτο μέν. οὐχ ὑπανέστη δὲ προσιοῦσιν οὐδ᾽ 

ἐπιμένουσιν, ἀλλὰ τοῖς διαβάλλουσιν αὐτὸν ἐς τὴν 
ἐπιϑυμίαν τῆς βασιλικῆς προσηγορίας καὶ τόδε παρ- 

ἔσχε. τὰς δὲ ἄλλας τιμὰς χωρὶς τῆς δεχαετοῦς ὑπα- 

τείας προσέμενος ὑπάτους ἐς τὸ μέλλον ἀπέφηνεν 

αὑτόν τε καὶ ᾿ἀντώνιον, τὸν ἵππαρχον ἑαυτοῦ, “επίδῳ 

προστάξας ἱππαρχεῖν ἀντὶ τοῦ ᾿Αντωνίου., ἄρχοντι μὲν 
Ἰβηρίας, ἡγεμονεύοντι δ᾽ αὐτῆς διὰ φίλων. κατεκάλει τ 
δὲ καὶ τοὺς φεύγοντας ὃ Καῖσαρ. πλὴν εἴ τις ἐπὶ 

ἀνηκέστοις ἔφευγε" καὶ τοῖς ἐχϑροῖς διηλλάσσετο καὶ 
τῶν πεπολεμηκότων οἱ πολλοὺς προῆγεν ἀϑρόως ἕς 

ἐτησίους ἀρχὰς ἢ ἐς ἐθνῶν ἢ στρατοπέδων ἡγεμονίας. 
ᾧ δὴ καὶ μάλιστα ὑπαχϑεὶς ὃ δῆμος ἤλπιξε καὶ τὴν 53ι 

δημοκρατίαν αὐτὸν αὑτοῖς ἀποδώσειν, καϑάπερ Σύλλας 
ἐς ἴσον αὐτῷ δυναστεύσας ἐποίησεν. ἀλλὰ τοῦδε μὲν 

ἐσφάλησαν. εἰκόνα δ᾽ αὐτοῦ τις τῶν ὑπερεϑιξόντων 1 

τὸ λογοποίημα τῆς. βασιλείας ἐστεφάνωσε δάφναις. 

ἀναπεπλεγμένης ταινίας λευκῆς" καὶ αὐτὸν οἱ δήμαρ- 9: 

μ᾿ φ 

1 τῶν οτὰα. Ὁ 9 τὴν ἀ6]611 νοϊαϊύ Μοπμά. 21 αὐτοῖς 
ΟἹ, οοττθχὶ Σύλλας (ὃ) οἱ. Νάυοκ, βθὰ οὗ δὰ 1 8 172 

ὅ πρὸ τῶν τ ουυγὶ ῬτΟ δθᾶὰθ Ὑϑμθυῖβ Οϑπούυ οἶδ᾽ βαθύ. 
Ὁῖγ. [ὰ].. 18, Οδ88. 1). 44, 8,1 14 ἱππαρχεῖν] αὖ οἵ, Μοτητηβθῃ, 
ΟΡ. Ἀ5 1 Ἰβηρίας] οὔϊδτα Θβῆϊοο ΝΑΥΡομΘη515, οἵ. 
Ὀυυσδηπ [ἢ Ρ. 10 24 5α. δάφναις οἴο.7 1. 6. οΘογομδ Ιϑατο οὔπ- ὦ 
ἀϊᾶδ ἔαβοία ργυϑοι σαί (ϑαθῦ. Τὴν. 1]. 19), οἵ. Βα ]]ού, Θοταταθπίδς. 
ῬΈ11Ο]. ἴπ Βοποσθιη Μοτητηβθηὶ (ΒΘΓῸ]. 1877) Ρ. 98 
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χοι Μάρυλλός τε χαὶ Καισήτιος ἀνευρόντες ἐς τὴν 

φυλακὴν ἐσέβαλον. ὑποχρινάμενοί τι καὶ τῷ Καίσαρι 

χαρέξεσϑαι, προαπειλήσαντι τοῖς περὶ βασιλείας λέγου- 

σιν. ὃ δὲ τοῦτο μὲν ἤνεγκεν εὐσταϑῶς. ἑτέρων δ᾽ 

αὐτὸν ἀμφὶ τὰς πύλας ἰόντα ποϑὲν βασιλέα προσειπόν- 

τῶν καὶ τοῦ δήμου στενάξαντος, εὐμηχάνως εἶπε τοῖς 

ἀσπασαμένοις" “οὐκ εἰμὶ Βασιλεύς, ἀλλὰ Καῖσαρ." ὡς δὴ 

περὶ τὸ ὄνομα ἐσφαλμένοις. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Μάρυλλον 

καὶ τῶνδε τῶν ἀνδρῶν τὸν ἀρξάμενον ἐξεῦρον καὶ τοῖς 

ὑπηρέταις ἐκέλευον ἄγειν ἐς δίκην ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον αὑ- 

τῶν. χαὶ ὁ Καῖσαρ οὐχέτι ἐνεγκὼν κατηγόρησεν ἐπὶ τῆς 

βουλῆς τῶν περὶ τὸν Μάρυλλον ὡς ἐπιβουλευόντων οἱ 

μετὰ τέχνης ἐς τυραννίδος διαβολήν, καὶ ἐπήνεγκεν ἀξί- 

οὺς μὲν αὐτοὺς εἶναι ϑανάτου, μόνης δ᾽ αὐτοὺς ἀφαι- 

θεῖσϑαι καὶ παραλύειν τῆς τε ἀρχῆς καὶ τοῦ βουλευτη- 

ρέου. ὃ δὴ χαὶ μάλιστα αὐτὸν διέβαλεν ὡς ἐπιϑυμοῦν- 

τὰ τῆς ἐπικλήσεως καὶ τὰς ἐς τοῦτο πείρας καϑιέντα 

χαὶ τυραννιχὸν ὅλως γεγονότα᾽ ἥ τὲ γὰρ πρόφασις 

τῆς χολάσεως περὶ τῆς βασιλικῆς ἐπωνυμίας ἦν, ἥ τε 

τῶν δημάρχων ἀρχὴ ἱερὰ χαὶ ἄσυλος ἦν ἐκ νόμου 
᾿ χαὶ ὄρχου παλαιοῦ" τήν τε ὀργὴν ὀξεῖαν ἐποίει τὸ μηδ᾽ 

Ὁ9 ἀναμεῖναι τῆς ἀρχῆς τὸ ὑπόλοιπον. ὧν καὶ αὐτὸς 

Ρ 

1 μάρυλός τεῦ, οοπδύ. (ὐδδβοέϊιδηιιο Ο,, τε καὶ σίττιος (σίτιος Ὑ) 
ΟἹ 42 ἐσέβαλον Υ, ἐσέβαλλονΒΙ' ὀ ὑποκρινόμενοί τι οἱ. Μοπά., 
οἵ, γγαϑξ τι] τε, αὖ γιάθοίυτ, ἴῃ τὰ οουτ., Β ὅ ποϑὲν] ἀπὸ 
τοῦ Ἀλβανοῦ ὅΔ88. Ὁ. 44. 10, 1. ποτὲ γογξϊ Οὐ, τη8]16 θ ἀμη- 

᾿ χάνώς { βασιλεύς ΒΚ., 56α ᾿Βασιλεύς᾽ βἰνγα χ᾽ οὐΐδτη 
δρυα οοἴθγοβ βουϊρύουθβ σθρομθπάμτη 6886 νἱαϊὺ Μοπᾶ,, οἵ, Τᾶηρθ, 
Ἔ. ΑἸ ον. ΠῚ" Ρ. 480 (απ. δὲ 1054. αὐτῶν Οἱ, οοτν. Μοπᾶ. 

ἐπ 
Ψ 

ἣν 

ἘΠ 

᾿ 1 χαϑέντα οἱ. Μοπά., οὗ, Ῥταθῖ. 18 3αᾳ. Βδθβουπιῦ βοην. οὐ 
᾿ς Μομπά, Πῖο ἴῃ αἰΐοσο ἥ τε, ββα ἱπέβθι]θρο θᾶτα ροθπᾶτη, ααδ ἐσ]. 

ΡΙ. αἰβοθυθ νο]θϑηῦ 605, ααἱ Οδθβαύθη ἤδρθια βαϊαἰαυθγαπῦ 

ς 1156ᾳ. 46 Μάτγα] οὐ Οβοβϑέϊο οἵ. Ε.. 596 }6116, Βαϊ ἐγᾶρϑ 2. αθβοὶ. 
ἃ. Τοἀοβκαταρίθβ ἃ. τόμ. ΒΘΡΌΡΙΕ, Ῥγορυ. Ὀγθβᾶθα 1891, Ρ. 2566. 
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αἰσϑανόμενος καὶ μετανοῶν καὶ τόδε πρῶτον ἡγού- 

μενος ἄνευ πολεμικῆς ἀρχῆς ἐν εἰρήνῃ βαρὺ καὶ δυοσ- 
χερὲς διαπεπρᾶχϑαι, λέγεται τοῖς φίλοις αὑτὸν ἐντεί- 

λασϑαι φυλάσσειν ὡς δεδωκότα τοῖς ἐχϑροῖς λαβὴν 

ξητοῦσι καϑ᾿ αὑτοῦ. πυϑομένων δ᾽ ἐχείνων, εἰ συγ- 

χωρεῖ πάλιν αὐτὸν σωματοφυλαχεῖν τὰς ᾿1βηριχὰς 
σπείρας, “οὐδὲν ἀτυχέστερον," ἔφη, “διηνεκοῦς φυλα- 

κῆς" ἔστι γὰρ αἰεὶ δεδιότος". οὐ μὴν αἵ γε περὶ τῆς 
βασιλείας πεῖραι κατεπαύοντο οὐδ᾽ ὥς, ἀλλὰ ϑεώμενον 

αὐτὸν ἐν ἀγορᾷ τὰ “ουπερκάλια ἐπὶ ϑρόνου χρυσέου, 
πρὸ τῶν ἐμβόλων, ᾿Αντώνιος ὑπατεύων σὺν αὐτῷ 

Καίσαρι καὶ διαϑέων τότε γυμνὸς ἀληλιμμένος, ὥσπερ 
εἰώϑασιν οἱ τῆσδε τῆς ἑορτῆς ἱερέες, ἐπὶ τὰ ἔμβολα 

ἀναδραμὼν ἐστεφάνωσε διαδήματι. χρότου δὲ πρὸς 
τὴν ὄψιν παρ᾽ ὀλίγων γενομένου καὶ στόνου παρὰ 

τῶν πλειόνων, ὃ Καῖσαρ ἀπέρριψε τὸ διάδημα. καὶ 

ὁ ᾿ἀντώνιος αὖϑις ἐπέϑηκε, καὶ ὃ Καῖσαρ αὖϑις ἀπερ- 
ρίπτει. καὶ ὃ δῆμος διεριξόντων μὲν ἔτι ἡσύχαζξε, 

μετέωρος ὥν, ὅπῃ τελευτήδειε τὸ γιγνόμενον, ἐπικρατή- 

σαντος δὲ τοῦ Καίσαρος ἀνεβόησαν ἥδιστον καὶ 
αὐτὸν ἅμα εὐφήμουν οὐ προσέμενον. 

ὃ δέ, εἴτε ἀπογνούς, εἴτε κάμνων καὶ ἐκκλίνων 

ἤδη τήνδε τὴν πεῖραν ἢ διαβολήν, εἴτε τισὶν ἐχϑροῖς 
τῆς πόλεως ἀφιστάμενος. εἴτε πόσημα τοῦ σώματος 

ϑεραπεύων, ἐπιληψίαν καὶ σπασμὸν αἰφνίδιον ἐμ- 
πίπτοντα αὐτῷ μάλιστα παρὰ τὰς ἀργίας, ἐπενόει στρα- 

8 αὑτὸν Η. ϑέορῃ., 1ἰὔθιη Β, αὖ νἱἀροῦυν, ὃχ αὐτὸν ΟΘΟΥΤ., 
αὐτὸν οδὐοτὶ ὅ κατ᾽ αὐτοῦ ἱ 10 λουπερκάλδια (810) Β 
13 Καίσαρι ἴοτῦ. ἀο᾽οπάσθτη γυμνὸς ἀληλιμμένος (ἀνηλιμμένος Β)] 
Ἰάθιη δϑγηάθύομ θδάθιῃ ἴῃ χ δρᾶ ΝΊίοο]. Ὀδϑιη. νυἱῦ. Αὑσ, ο. 21 
(ΕὙαρτη. Ηϊβύ. αὐ. 8 Ρ. 442) 11 8βα. οὐΐδτη ῃΐὸ ἀπέρριψεν τηϑ]αϊῦ 
Μαοεπᾶ., νυἱχ ἴᾷτοὸ 28 ἢ] καὶ οἱ. Μοπά., Ῥ6π6 τισὶν] τοῖς οἷ. ἰάΘτη, 
Ἰπαῦ. 24 ὑφιστάμενος ᾿ νοσήματα ΑΔ, νυ]ἱρὸ ἱπᾶθ ἃ ϑ'οῃν. 

20. 

1 



Ομ Οείαν. εἰ ῬΡαγ]..1 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. οδῖ 

44α.6. 

τείαν μαχρὰν ἔς τε Γέτας καὶ Παρϑυαίους, Γέταις μὲν 

αὐστηρῷ καὶ φιλοπολέμῳ καὶ γείτονι ἔϑνει προεπιβου- 
λεύων, Παρϑυαίους ὃὲ τινύμενος τῆς ἐς Κράσσον 

παρασπονδήσεως. στρατιὰν δὴ προύπεμπεν ἤδη τὸν 4060 

᾿Ιόνιον περᾶν. ἑκκαίδεκα τέλη πεζῶν καὶ ἱππέας μυ- 

φίους. καὶ λόγος ἄλλος ἐφοίτα, Σιβύλλειον εἶναι 

προαγόρευμα μὴ πρὶν ὑπακούσεσϑαι Ῥωμαίοις Παρ- 

. ϑυαίους, εἶ μὴ βασιλεὺς αὐτοῖς ἐπιστρατεύσειε. καί 401 

τινες ἀπὸ τοῦδε ἐτόλμων λέγειν, ὅτι χρὴ Ῥωμαίων 

ὁ μὲν αὐτόν. ὥσπερ ἦν, δικτάτορα χαὶ αὐτοχράτορα 
χαλεῖν καὶ ὅσα ἄλλα ἐστὶν αὐτοῖς ἀντὶ βασιλείας ὀνό- 

ματα. τῶν δὲ ἐϑνῶν,. ὅσα Ῥωμαίοις ὑπήκοα. ἄντικρυς 

ἀνειπεῖν βασιλέα. ὃ δὲ καὶ τόδε παρῃτεῖτο καὶ τὴν 
4 ἔξοδον ὅλως ἐπετάχυνεν, ἐπίφϑονος ὧν ἐν τῇ πόλει. 

1. ἐξιέναι δ᾽ αὐτὸν μέλλοντα πρὸ τετάρτης ἡμέρας οἱ 402 
ἐχϑροὶ κατέχανον ἐν τῷ βουλευτηρίῳ. εἴτε διὰ ξῆλον 

εὐτυχίας τε καὶ δυνάμεως ὑπερόγκου πάνυ γενομένης. 

εἴθ᾽. ὡς ἔφασκον αὐτοί, τῆς πατρίου πολιτείας ἐπιϑυ- 

μέ, εὖ γὰρ ἤδεσαν αὐτόν, μὴ καὶ τάδε τὰ ἔϑνη προσ- 
Ὁ λαβὼν ἀναμφιλόγως γένοιτο βασιλεύς. ταύτης δὲ 468 

᾿σχοπῶν ἡγοῦμαι τῆς προσϑήκης ἀφορμὴν λαβεῖν ἐγχει- 

.- 

᾿ς 8 τινγνύμενος ΟἹ, οοὐτ. Μοπά. 0 ἄλλος 1 οὖ, ο ἴῃ ὦ δαΐ, 
αὐοα γοΥΙΒΙ τ }1π8. ὦ ἴῃ ὁ ΟΟΥΥ. Β, ἄλλως Υ͂, αὖϑις οἱ. Μεπᾷᾶ., 
Υ. 7 ΒΟΥΙΌΘΙΒ ἄλλως ὑτὸ πρὶν; ἄλλος ἀαΐθταη τοβριοῖὺ δὰ 8 409 οὐ 
μὴ πρὶν -- εἰ μὴ νἱχ ἴατο 50]]11ο1 065 1 δωμαίων 1 14 ἐν 

᾿ οϊοθαῦ Μύβρυ., ἱπαύ. 19 εὖ γὰρ ἤδεσαν αὐτόν, μὴ] καὶ γὰρ 
᾿ ἔδεισαν, μὴ νοτεϊξ Θ6]., Ο Ἰοοῦπιη ποὶ ἱπίθ!]οχῖῦ; βομν. οὐ Κυδυ 
ΟΡ. 48 δεδιότες γ6] 5τη. εἷς οὖ 81101 απίθ μὴ βυρδυαάίοπάσθπτη δὲ 

γοτθα εὖ - - αὐτόν ἴῃ Ῥαγθη μοὶ ροβίτω ραΐαπὺ, τθοΐρ, αὖ νἱἀθίατ 

σι 

51 σχοπῶν Ὁ, σχοπὸν ἱ, ναϊρο; {Ππ4 Τὰτο ἀρίθηαϊ βομν. ὑ. ΠῚ 
᾿ 114, ΒΟΥ ΘΒ αἀαοαὰθ {ἐκ ταύτης δὲ, ῬγΟΌΔΌΙΙΟΥ ; ργδθίθγθω 
6π. (οὐχὶ δα] νοϊαἱῦ δηΐθ ἡγοῦμαι, αο ποι ΟΡαΒ, δὶ Ρ. 348,1 

15»: “αυδιηαάδιη --- αἰ τ αὐ «αὐτοὺς τῆς ἐγχειρ. οἱ. 
Μοηα., θα οἵ δὰ 1 8 228 
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ρήσεως. ἐς ὄνομα μόνον αὐτοῖς διαφερούσης; ἔργῳ 

δὲ καὶ τοῦ διχτάτορος ὄντος ἀχριβῶς βασιλέως. συν- 

ἑστήσαντο δὲ τὴν ἐπιβουλὴν μάλιστα δύο ἄνδρε, Μᾶρ- 
κός τὲ Βροῦτος, ὁ Καιπίων ἐπίκλην. Βρούτου τοῦ 
κατὰ Σύλλαν ἀνῃρημένου παῖς αὐτῷ τε Καίσαρι. 
προσφυγὼν ἐκ τοῦ κατὰ Φάρσαλον ἀτυχήματος. καὶ 
Γάιος Κάσσιος, ὁ τὰς τριήρεις χατὰ τὸν Ελλήσποντον 

ἐγχειρίσας τῷ Καίσαρι, οἵδε μὲν ἄμφω τῆς Πομ- 
πηίου μοίρας γεγονότε. τῶν δ᾽ αὐτῷ Καίσαρι φιλτά- 

τῶν Ζέχμος Ῥγνετον ᾿Αλβῖνος. ἅπαντες αἰεὶ παρὰ Καί-ι 
σαρι τιμῆς καὶ πίστεως χρηματίξοντες ἄξιοι᾽ οἷς γε 

καὶ πράξεις ἐνεχείρισε μεγίστας καὶ ἐπὶ τὸν ἐν Διβύῃ 

πόλεμον ἀπιὼν στρατεύματα ἔδωκε χαὶ τὴν Κελτικὴν ; 

ἐπέτρεψε. τὴν μὲν ὑπὲρ Ἄλπεων Ζέχμῳ, τὴν δ᾽ ἐντὸς 1 
4600 λπεων Βρούτῳ. μέλλοντες δὲ ὁμοῦ τότε τῆς πόλεως 1 

461 

στρατηγήσειν ὃ Βροῦτος καὶ ὃ Κάσσιος ἐς ἀλλήλους 

διήριξον περὶ τῆς καλουμένης πολιτικῆς στρατηγίας. 
ἣ τῶν ἄλλων προτιμᾶται, εἴτε τῷ ὄντι φιλοτιμούμενοι 

περὶ αὐτήν, εἴϑ᾽ ὑπόκρισις ἦν τοῦ μὴ πάντα συμπράσ- 
σειν ἀλλήλοις νομίξεσϑαι. καὶ ὁ Καῖσαρ αὐτοῖς διαι- : 

τῶν λέγεται πρὺς τοὺς φίλους εἰπεῖν. ὡς τὰ μὲν δίκαια, 

Κάσσιος ἀποφαίνοι, Βρούτῳ δ᾽ αὐτὸς χαρίζοιτο" τοσῇδε, 
ἕν ἅπασιν εὐνοίᾳ καὶ τιμῇ πρὸς τὸν ἄνδρα ἐχρῆτο. 

4 καπίων Ἰἰρτὶ, οοὐτ. ϑὅοῃν. 1 χάσιος Ὗ, οομϑδῦ. ! 
8 ἐγχειρήσας Β 10 δέκιμος Υ, εοπβὺ., δέκιος ἃ 11 ἄξιοι 
{γενόμενοι οἱ. ϑὅομν., ἀξίως Μδμά., β0ᾷ οὗ 84 1 8 906.. 0 
14 ὑπὲρ Ἄλπεις οοἰθσὶβ ᾿Ιοοῖβ, Βθα οὗ. 8, 492. Υ 8 844, Μιηγ.. ο. 80 
110. 1ὅ τῆς πόλεως ἀθ]οσὶ γοϊαϊο Μοπά. 22 Κάσσιος 
οὐτὰ Η. ϑέθρῃ. 865. Μϑηᾷ, 9011. Ρ] αὐ. Βταὺ. ὁ. 7, Οδθ8.. ο. 62. 
κάσσιον ἸΙτὶ 

1 5ᾳ. ὁ τὰς τριήρεις οἰς.1 οἵ. δὰ 8 8570 11 οἵ, ΔΙοχησηβθη, 
Ἦ. Βίααξεν. 15 Ὁ. 196 (άπ. 4) ὴ 

ᾷ 
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χαὶ γὰρ αὐτῷ καὶ παῖς ἐνομίξετο εἶναι. Σερουιλίας 

τῆς Κάτωνος ἀδελφῆς ἐρασϑείσης τοῦ Καίσαρος. ὅτε 

ὁ Βροῦτος ἐγίγνετο. διὸ καὶ νικῶν ἐν Φαρσάλῳ μετὰ 

σπουδῆς λέγεται τοῖς ἡγεμόσιν εἰπεῖν Βροῦτον, ὅπῃ δύ- 

τα νγαῖντο, περισώξειν. ἀλλ᾽ εἴτε ἀχάριστος ὧν ὃ Βροῦτος, εἴτε 

τὰ τῆς μητρὸς ἁμαρτήματα ἀγνοῶν ἢ ἀπιστῶν ἢ αἰδού- 

μενος, εἴτε φιλελεύϑερος ὧν ἄγαν χαὶ τὴν πατρίδα 

προτιμῶν. εἴϑ᾽ ὅτι ἔχγονος ὧν Βρούτου τοῦ πάλαι 

τοὺς βασιλέας ἐξελάσαντος ἐρεϑιζόμενος καὶ ὀνειδιζό- 

τὸ μενος μάλιστα ἐς τοῦτο ὑπὸ τοῦ δήμου (πολλὰ γὰρ 

τοῖς ἀνδριᾶσι τοῦ πάλαι Βρούτου καὶ τῷ δικαστηρίῳ 

τοῦδε τοῦ Βρούτου τοιάδε ἐπεγράφετο λάϑροᾳ᾽ “Βροῦτε 

ρμρϑεμβῥὰ Βροῦτε νεχρὸς εἶ; ἤ “ὥφελές γε νῦν 

περιεῖναι ἤ “᾿ἀνάξιά σου τὰ ἀν δνΝ ἤ “᾿οὐδ᾽ ἔχγο- 

τόνος εἶ σὺ τοῦδε"), ταῦτα καὶ τοιουτότροπα ἄλλα πολλὰ 

τὸν νεανίαν ἐξέκαυσεν ἐπὶ τὸ ἔργον ὡς ἑαυτοῦ προ- 

118 γονικόν. ἀχμάξοντος δ᾽ ἔτι τοῦ περὶ βασιλείας 

λόγου καὶ συνόδου μελλούσης ἔσεσϑαι τῆς βουλῆς 

αὐ ὀλίγον, ὃ Ἄνας ἐμβαλὼν τὴν χεῖρα τῷ Βρούτῳ 

ἊΝ ἱτί ποιήσομεν, ἔφη. παρὰ τὸ βουλευτήριον. ἂν οἱ 

 χόλαχες τοῦ Καίσαρος γνώμην περὶ βασιλείας προ- 

᾿ς ϑῶσι; καὶ ὃ Βροῦτος οὐκ ἔφη παρέσεσϑαι τῷ βουλευ- 

1 αὐτῷ) αὐτοῦ οἱ. Νδυοξ, θα οὗ 8 ὅ97. 611, ΠΙ 8 810 
ἴ ἣ φιλελεύϑερος 8 ὅτι] ἅτε ΒΚ. οὐ Μοπά.. 868 Ῥαγθηὐῃθβὶ 
γ. 10 βααᾳ. Δηδοοϊαὔποι πϑύμτη οδὺ ἔγγονος Ϊ 9 {τοῦ» τοὺς 

Ξ ὃ οἱ. Μοπηα. 901]. Ῥ] αὖ. Βταΐ. ὁ. 9: τοῦ προπάτορος Βρούτου τοῦ 
καταλύσαντος, βεἃ οἵ. 8 ὅ04 οὖ δα [1 ὃ 172 12 ἐπεπεγράφετο 

 (Β10ῸΒ 14 οὐδ᾽] οὐκ οἱ. Μοπά. 10 ἐξέκαυσαν 1 11 τῆς ατιΐθ 
; βασιλείας δαὰ. δα. Β, οὗ 1 ναϊρο ᾿π46 αϑομνσ. 22 καὶ ὁ Βροῦτος οτῃ.Ὁ 

; 1 ἐνομίζετο] οἵ. Ὀγατηδπη ΤΥ Ρ. 1ὅ βα., Ο. ἘΠ. βοβταίάς, Υ6ι- 
᾿ς Βι8πά]. ἃ. 40. ῬΕΠΟΙΟσοηνθυβδιηταίαπρ (1890) ᾿. 16θ65α., Εἰ Τ. Βγαῦτη, 
ο ῬΑβΒΊμθθη ἃ. Μ. Ταπῖτβ Βταξαβ δἷ5 δα ΟδΘΒδΥΒ Ἑπαογάυηρ, Η8116 
1898, ἡ. 11 5Βαᾳ.. Ὁ. ὅθθοκ, Βμθίη. Μαβ. 86 (1901) Ρ. 631 5αα. 

2 Κάτωνος] οὗ δᾶ ΤΥ  ὅτΤ4 

44α.( 
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4τὸ 
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τηρίῳ. ἐπανερομένου δὲ τοῦ Κασσίου: “τί δ᾽, ἂν 
ἡμᾶς καλῶσιν ὡς στρατηγούς. τί ποιήσομεν, ὦ ἀγαϑὲ 
Βροῦτε"; “᾿ἀμυνῶ τῇ πατρίδι᾽", ἔφη, ᾿᾿μέχρι ϑανάτου᾽". 

χαὶ ὃ Κάσσιος αὐτὸν ἀσπασάμενος “τίνα δ᾽, ἔφη, 

“οὐ προσλήψῃ τῶν ἀρίστων οὕτω φρονῶν; ἤ δοι 

δοχοῦσιν οἱ χειροτέχναι καὶ κάπηλοι χαταγράφειν 
σου τὸ δικαστήριον ἀσήμως μᾶλλον ἢ οἱ Ῥωμαίων 

ἄριστοι, παρὰ μὲν τῶν ἄλλων στρατηγῶν ϑέας αἰτοῦν- 
τες ἵππων ἢ ϑηρίων. παρὰ δὲ σοῦ τὴν ἐλευϑερίαν 

ὡς σὸν προγονικὸν ἔργον; οἱ μὲν δὴ τάδε ἄρα ἔκ 
πολλοῦ διανοούμενοι τότε πρῶτον ἐς τὸ φανερὸν 
ἀλλήλοις προύφερον καὶ τῶν ἰδίων ἑκάτερος φίλων 

ἀπεπειρῶντο καὶ τῶν αὐτοῦ Καίσαρος. οὺἣς εὐτολμο- 
τάτους ἑχατέρων ἤδεσαν. καὶ συνήγειραν ἐκ μὲν τῶν 

σφετέρων ἀδελφὼ δύο, Καικίλιόν τε καὶ Βουχολιανόν, 
χαὶ ἐπὶ τούτοις 'Ρούβοιον Ρῆγα καὶ Κόιντον Διγάριον 

χαὶ Μᾶρκον Σπόριον καὶ Σέρου[ιλ)νον Γάλβαν καὶ Σέξο- 

4 ἴοτὺ. “ τίνα δ᾽ ἔφη “ οὐ ἀϊδύϊηρσα!ϊ ρταθϑύαῦ (ΔΙ 6 πα.) ὅ οὐ 
νοσεϊὺ Ο οοπίθοϊΐαυθ Οοθοῦ, Μηθιμοβ. ἴ (1879) Ρ. 14 601]. ῬΙαῦ. Βταΐ. 
ο. 10, σὺ ΟἹ ἜΟὄὅ (οἱ κάπηλοι οα. Μεπά., 5ρᾶ οἵ. δα 1 8 851 
1 ἀσήμως οατὰ Ὁ ἄθ]. Μοπᾶ. 601]. Ρ]αὖ. Βχαῦ. 1. 6., (ᾳο αὐϊάθτῃ 
ΠΪΗ1] ἀθταοπβύγαθατ, αὖ πούδϑιῃ τυ ρΊ ΠδΊ τ, 568 οϑὺ-- οὐκ ἐπισήμως, 
ἕρατα ἹΡΏΟΙαϊηἶδ ὑπδ᾽ 10 5α. τάδε ἐκ πολλοῦ ἄρα οἱ. Μοπά., 5θα 
οἵ. Ζογαῖκ Ρ. 61 1δ κεκίλιον Β, κικίλιον Υἡ Βουκολιανόν] 
“Βυοϊ ϑηυβ᾽ Οἷο. δὰ Αἰὐ. 1ὅ, 17, 2; 16, 4, 4 10 ἹΡούβριον] 
ἹΡουπίλιον οἱ. ὙΥΠΠΘΙαΒ 1 Ρ. ὅ71 δᾶῃ. 2, 1 8] Θρθηβ Ῥ. ΒΡ] ατα 
δροια, οομύτω ΚΙοΘυθκοση Ὁ. 8 ῥῆγα Οἱ, ἴπ Α οοΥγ. ΟΧ ῥῦγα, 
Εἴφαηι Ο, Ῥῦγαν ν6ὶ] ἹῬοῦγαν οἱ. ϑοιπη. ργαθθαμύθ ΟἸδηουΡΊο, 
Οποτχηϑβύϊοομ εἰβὺ. τόσα. ρΡ. 748, ἀροίμην ΚΙοθυθοση 1. ὁ., Ῥτοῦδ- 
ὈΠΙΐοσ; 1. 6. Βα τσὶ παρ αὐἰάδηη 11 Μᾶρκον Σπόριον] οοτ- 
ταρύῶ 6586 αἰχὶὺ Ὀυυσπδηη ΠΠ ᾿. 711 δᾶπ. 7; 564 ϑ'ρυτῖαβ ποιῆθῃ 
σϑηθη]θ ἱπνθηϊθαγ Ὁ. 1. 1. ΧΤΥ͂ π. 420, ΧΙ π. 2956 4110] Σερουί- 
λιον (Κάσκαν καὶ Σέρουιον» Γάλβαν βογ. ϑοιινγ., Θομ]οῖθηβ θὑϊδτῃ 
Σέρουιον Γάλβαν, αὐοᾶ τϑοθρΡῖ: οοπέτω Ὀγατηθηπ ΠΙ Ρ. 701 δάπ. 22, 
αὐοᾷ Ῥ. ϑουνηαβ Οάβοω οὐ ϑουνίαβ Βα] ριοῖαβ Θὰ. ἃ ΟὐδΘβδσὶβ 
Ῥαγθϊθυβ βυθυϊββοηῦ. Π6 Οδ]θα ἴὰ 6 ποι οοηβθηξθηβ ΝΜ 6ηα. τηϑ]αῖῦ 
Σέρουιον Σολπίκιον Γάλβαν, οἵ. οὔϊαται ὙΥΠΠΘΙΒ 1 Ρ. 484 τ. 1δὅ5 
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χιον Νάσωνα καὶ Πόντιον ᾿άκύλαν, τούσδε μὲν ἐχ 

τῶν οἰχείων σφίσιν, ἐκ δὲ τῶν αὐτοῦ φίλων Καίσαρος 

᾿Ζέχμον τε, περὶ οὗ μοι προείρηται, καὶ Γάιον Κάσκαν 

4 χαὶ Τρεβώνιον καὶ Τίλλιον [καὶ] Κέμβρον καὶ Μινούκιον 

4 [χαὶ] Βάσιλον. ὡς δὲ σφίσιν ἐδόκουν ἅλις ἔχειν καὶ πλέο- 

σιν ἐχφέρειν οὐκ ἐδοκίμαξον, συνέϑεντο μὲν ἀλλήλοις 

ἄνευ τε ὅρχων καὶ ἄνευ σφαγίων. καὶ οὐδεὶς μετέϑετο 

οὐδὲ προύδωκχε. καιρὸν δ᾽ ἐζήτουν καὶ τόπον. ὃ μὲν 

δὴ καιρὸς ὑπερήπειγεν ὡς Καίσαρος ἐς τετάρτην ἡμέ- 

τὸ ραν ἐξιόντος ἐπὶ τὰς στρατείας, καὶ φυλακῆς αὐτὸν 

᾿αὐτίχα περιεξούσης στρατιωτικῆς" χωρίον δ᾽ ἐπενόουν 

τὸ βουλευτήριον ὡς τῶν βουλευτῶν. εἰ καὶ μὴ προ- 

μάϑοιεν, προϑύμως. ὅτε ἴδοιεν τὸ ἔργον, συνεπιληψο- 

μένων. ὃ καὶ περὶ Ρωμύλον τυραννικὸν ἐχ βασιλικοῦ 

τὸ γενόμενον ἐλέγετο συμβῆναι. δόξειν τε τὸ ἔργον. 

ὥσπερ ἐχεῖνο χαὶ τόδε ἐν βουλευτηρίῳ γενόμενον, 

οὐ κατ ἐπιβουλήν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς πόλεως πεπρᾶχϑαι 

ἀχίνδυνόν τε. ὡς κοινόν, ἔσεσϑαι παρὰ τῷ Καίσαρος 

στρατῷ" καὶ τὴν τιμὴν σφίσι μενεῖν, οὐκ ἀγνοουμένοις, 

30 ὅτι ἦρξαν. διὰ μὲν δὴ ταῦτα τὸ βουλευτήριον ἐπελέ- 

γοντο πάντες ὁμαλῶς" περὶ δὲ τοῦ τρόπου διεφέροντο, 

οἱ μὲν καὶ ᾿ἀντώνιον συναναιρεῖν ἀξιοῦντες, ὕπατόν 
τὲ ὄντα σὺν τῷ Καίσαρι καὶ φίλον αὐτοῦ δυνατώ- 

τατον χαὶ τοῖς στρατιώταις γνωριμώτατον" ὁ δὲ Βροῦ- 

Ἐπ ἔλεγεν ἐπὶ μὲν τῷ Καίσαρι μόνῳ δόξαν οἴσεσϑαι 

᾿ 8 Γάιον] ἵτατηο Πόπλιον, οἵ. Ὀτατηδηπ ΠῚ Ὁ. 698 δἄῃ. 86 
ἃ τριβώνιον Οἱ, τοοῖα Ο Τίλλιον Κίμβρον ῬουϊΖομῖπβ (ν. δὰ 

ΠΟΤΕ δῦτ) Ρ. 842, ΑἰεΠίιια. Οἰηιδγιοη Ο, ἀτίλιον καὶ χίμβριον ΟἹ, 
οἵ. Ἡτυσηδην ΠῚ ρ. 699 δάῃ. 9 ὅ καὶ 46]. Ῥατϊζοπῖτβ 1. 6. 
Ῥ. 840 βάσιλον Υ, βάσιλλον οοἴοτϊ, οὗ, Ὀτυσάδηπ ΠῚ Ρ. 6917 
86ῃ. 18 18 8α. παρὰ τοῦ Κ. στρατοῦ οἱ. Μοπᾶ.. 56α οὗ πι- 

' 

| 

 στεύεσϑαι παρά τινι 6. σα. ΡΙυῦ. Βταῦ. ο. 12 2ὅ μόνῳ ἀθ] 611 
᾿ Ὑαϊῦ Μοπά., 5ἴηβ οαπβα, οἵ. δὐΐδτη Κυαξῇ ρ. 44 
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Θῃ9 ἘΜΦΥΎΥΛΊΩΝ Β. [σον αΐϊο ἵη, Οαοβαγθηι 

τυραννοχτόνων ὡς βασιλέα ἀναιροῦντες, ἐπὶ δὲ τοῖς 

φίλοις αὐτοῦ ἐχϑρῶν ὡς Πομπηίου στασιῶται. 

χαὶ οἱ μὲν τῷδε μάλιστα ἀναπεισϑέντες τὴν προσ- 

ιοῦσαν αὐτίκα τῆς βουλῆς σύνοδον ἐφύλασσον" ὁ δὲ 
Καῖσαρ πρὸ μιᾶς τοῦδε τοῦ βουλευτηρίου χωρῶν ἐπὶ 
δεῖπνον ἐς Μέπιδον τὸν ἵππαρχον, ἐπήγετο Ζέχμον 

Βροῦτον ᾿Δλβῖνον ἐς τὸν πότον καὶ λόγον ἐπὶ τῇ κύλικι 
προύϑηκε, τίς ἄριστος ἀνθρώπῳ ϑάνατος" αἱρουμένων 

δὲ ἕτερα ἑτέρων αὐτὸς ἐκ πάντων ἐπήνει τὸν αἰφνίδιον. 
καὶ ὃ μὲν ὧδε προυμαντεύετο ἑαυτῷ καὶ ἐλεσχήνευε. 

περὶ τῶν ἐς τὴν αὔριον ἐσομένων" ἐπὶ δὲ τῷ πότῳ 
νυχτὸς αὐτῷ τὸ σῶμα νωϑρὸν. ἐγίγνετο, καὶ ἣ γυνὴ 

Καλπουρνία ἐνύπνιον αἴματι πολλῷ καταρρεόμενον 

ἰδοῦσα κατεκώλυε μὴ προελϑεῖν. ϑυομένῳ τὲ πολλάκις 

ἦν τὰ σημεῖα φοβερά. καὶ πέμπειν ἔμελλεν ᾿ἀντώνιον. 
διαλύσοντα τὴν βουλήν. ἀλλὰ ΖΔέχμος παρὼν ἔπεισε, 
μὴ λαβεῖν ὑπεροψίας διαβολήν, αὐτὸν δὲ αὐτὴν ἐπ- 
ελϑόντα διαλῦσαι. καὶ ὃ μὲν ἐπὶ τοῦτο ἐκομίζετο φορείῳ. 

ϑέαι δ᾽ ἦσαν ἐν τῷ Πομπηίου ϑεάτρῳ, καὶ βουλευ- 

τήριον ἔμελλε τῶν τις περὶ αὐτὸ οἴκων ἔσεσϑαι. εἰωϑὸς: 
ἐπὶ ταῖς ϑέαις ὧδε γίγνεσθαι. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Βροῦ- 
τον ἕωϑεν κατὰ τὴν στοὰν τὴν πρὸ τοῦ ϑεάτρου τοῖς 
δεομένοις σφῶν ὡς στρατηγῶν εὐσταϑέστατα ἐχρημάτι- 

ζον. πυνϑανόμενοι δὲ περὶ τῶν γιγνομένων ἱερῶν τῷ 

Καίσαρι χαὶ τῆς ἀναϑέσεως τοῦ βουλευτηρίου πάνυ: 
ἠποροῦντο. καί τις, αὐτῶν ὧδε ἐχόντων. τῆς Κάσχα 

χειρὸς λαβόμενος εἶπε “σὺ μὲν ὄντα μὲ φίλον ἀπ- 

Ἴ ἐς τὸ πότον ἃ, ἐς τὸν (τὸ Ὀ) πόντον Ὀᾶ. Ιρβᾶ σορῷ 
τηο]θβδία ραΐωνιὺ Μομπά. 10 προυμαντεύε ἑαυτῷ (510) Β 
11 τῷδε δηΐθ τῷ πότῳ δαᾶ. Υ 16 πέμψειν 5ογ. Μοπᾶ., 56 
οὗ, δ2)ὰ 1 82 34 γενομένων οἱ. Μοπᾶ., οἵ, Ῥταρῖ. : 



 φρηϊμγαΐίο ἐν. Οαθδανθη}} ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. 958 

: 44α. Ο. 

Ο ἔχρυψας, Βροῦτος δ᾽ ἀνήνεγκέ μοι᾿΄. καὶ ὁ μὲν Κάσκας 

ὑπὸ τοῦ συνειδότος ἄφνω τεϑορύβητο, ὃ δ᾽ ἐπιμειδιά- 

σας ἔφη" ᾿᾿πόϑεν οὖν ἔσται σοι τὰ χρήματα τῆς ἀγο- 

ρανομίας:" καὶ ὁ Κάσκας ἀνήνεγκεν. αὐτὸν δὲ Βροῦ- 484 

τον χαὶ Κάσσιον σύννους τὲ ὄντας καὶ συλλαλοῦντας 

ἀλλήλοις τῶν τις βουλευτῶν ἐπισπάσας. Ποπίλιος 

“Μαίνας. ἔφη συνεύχεσϑαι περὶ ὧν ἔχουσι κατὰ νοῦν, 

᾿χαὶ παρήνει ἐπιταχύνειν. οἱ δὲ ἐθορυβήϑησαν μέν, 

9 ὑπὸ δὲ ἐχπλήξεως ἐσιώπων. 

16 φερομένου δὲ ἤδη τοῦ Καίσαρος, τῶν οἰκείων τις 48ῦ 
αὐτῷ περὶ τῆσδε τῆς ἐπιβουλῆς μαϑὼν ἔϑει μηνύσων, 

ὃ ἔμαϑεν. χαὶ ὃ μὲν ἐς Καλπουρνίαν ἦλϑε καὶ τοσόνδε 

μόνον εἰπών. ὅτι χρήξζοι Καίσαρος ὑπὲρ ἔργων ἐπειγόν- 

τῶν, ἀνέμενεν αὐτὸν ἐπανελθεῖν ἀπὸ τοῦ βουλευτη- 

τὸ ρίου. οὐκ εἰς τέλος ἄρα τὰ γιγνόμενα πάντα πεπυ- 

᾿σμένος. ὁ δ᾽ ἐν Κνίδῳ γεγονὼς αὐτῷ ξένος ρτεμίδωρος 480 

᾿ ἐς τὸ βουλευτήριον ἐσδραμὼν εὗρεν ἄρτι ἀναιρού- 

ΠΤ μένον. ὑπὸ δ᾽ ἄλλου καὶ βιβλίον περὶ τῆς ἐπιβουλῆς 

᾿ ἐπιδοϑὲν αὐτῷ προϑυομένῳ τοῦ βουλευτηρίου καὶ 

9 εὐϑὺς ἐσιόντι. μετὰ χεῖρας εὑρέϑη τεϑνεῶτος. ἄρτι 481 

᾿ δ᾽ ἐχβαίνοντι τοῦ φορείου Λαίνας. ὃ τοῖς ἀμφὶ τὸν 

᾿ς Κάσσιον πρὸ ὀλίγου συνευξάμενος, ἐντυχὼν διελέγετο 

ἰδίᾳ μετὰ σπουδῆς. χαὶ τοὺς μὲν ἥ τὲ ὄψις αὐτίκα 

᾿ τοῦ γιγνομένου κατέπλησσε καὶ τὸ μῆκος τῆς ἐντεύξεως, 

35 καὶ διένευον ἀλλήλοις διαχρήσασϑαι σφᾶς αὐτοὺς πρὸ 

1 ἐξῆγε ΠῚ ξήνεγκέ μοὶ οἷ. ρου. ν. 61, αὖ οἵ. ΤΡοὺ. ὁ. 48, ΠΙ 
ὩΣ 8 ἔσται] ἔστι εἰ. Μοπᾶ. 6χ ῬΙπὲ. Βταΐξ. 6. 16: πόϑεν -- 

: ἕως οὕτως --- πεπλούτηκας, Ῥταθίοσ πϑοθϑβι αΐθσα 6 Ποπίλιος 
Ὑγ., πούπλιος ἸθΥὶ 12 ἃ ἔμαϑεν οἱ. Μεπᾶ. 11 3α. ἀνῃρη- 

ο΄ μένον ᾿δἷ. Μεπά., οὗ ργδϑῇ. 
ΠῚ ------: 

᾽ 10 ἀ6 Αὐἰθοιπΐάοτο οἵ, ρυδϑίθυ ἃ]105 α. Ηϊυβομ θ]α  Τοῦγηδὶ 
611. βὑπᾶ. Τ᾽ ((886) Ρ. 389 5α. 
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204 ἘΜΦΥΛΙΩΝ 8. [οογυϊιιγαὐΐο ἔῃ Οαδϑαγ θην 

συλλήψεως προϊόντος δὲ τοῦ λόγου τὸν ΜΔαίναν 

ὁρῶντες οὐ μηνύοντι μᾶλλον ἢ περί του δεομένῳ 
καὶ λιπαροῦντι ἐοικότα, ἀνέφερον, ὡς δ᾽ ἐπὶ τῷ λόγῳ 
καὶ ἀσπασάμενον εἶδον, ἀνεϑάρρησαν. ἔϑος δ᾽ ἐστὶ 

τοῖς ἄρχουσιν ἐς τὴν βουλὴν ἐσιοῦσιν οἰωνίξεσϑαι 
[προσιοῦσι]. καὶ πάλιν τῶν ἱερῶν ἦν τῷ Καίσαρι τὸ 

μὲν πρῶτον ἄνευ καρδίας ἤ, ὡς ἕτεροι λέγουσιν, ἡ 

κεφαλὴ τοῖς σπλάγχνοις ἔλειπε. καὶ τοῦ μάντεως 
εἰπόντος ϑανάτου τὸ σημεῖον εἶναι, γελάσας ἔφη 
τοιοῦτον αὑτῷ καὶ περὶ ᾿Ιβηρίαν γενέσθαι πολεμοῦντι 

Πομπηίῳ. ἀποχριναμένου δὲ τοῦ μάντεως. ὅτι καὶ 
τότε χινδυνεύσειε λαμπρῶς καὶ νῦν ἐπιϑανατώτερον 

εἴῃ τὸ σημεῖον, αὖϑις αὐτὸν ὁ Καῖσαρ ἐκέλευε ϑύε- 

σϑαι. καὶ οὐδενὸς οὐδ᾽ ὡς καλλιερουμένου, τὴν βου- 

λὴν βραδύνουσαν αἰδούμενος καὶ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν. 
ὡς φίλων ἐπειγόμενος ἐσήει τῶν ἱερῶν καταφρονήσας" 

χρῆν γὰρ ἃ ἐχρῆν Καίσαρι γενέσϑαι. 
οἵ δ᾽ ᾿ἀντώνιον μὲν πρὸ ϑυρῶν ἀποδιατρίβειν ἐν 

ὁμιλίᾳ Τρεβώνιον ἐξ ἑαυτῶν ὑπελίποντο, Καίσαρα δ᾽ 
ἐπὶ τοῦ ϑρόνου προκαϑίσαντα περιέστησαν οἷα φέλοι. 

σὺν λεληϑύσι ξιφιδίοις. καὶ αὐτῶν Τίλλιος μὲν Κίμβερ, 

4 {πάνυ» ἀνεϑάρρησαν γ6] 5ίτα. οἱ. Μοπᾶ., 504 ἀνέφερον 
βϑύϊβ δαροίιν νοῦρο ἀνεϑάρρησαν ὁ προσιοῦσι)] αὖ αἰίο- 
στδρῃίδτη 46]. Μεπᾶ., προϑύουσι οἱ. Νίυβρτ.: ἔοτῦ. ἀἰταὰ Ἰαοὺ 
ἱερῶν] ἱερείων οἱ. ΜΙ6πᾶ., ᾿παῦ. ἴ μὲν 5υ8ρ. Μοπᾶ., 5604 τοβρίοἱῦ 
δα αὖϑις ν. 18, αὖ πάλιν ν. 6 δα ϑυομένῳ 8 480 9 ϑάνατον 1 
10 αὐτᾷ ΟἹ, ὁοουτ. Η. ϑέβθρῃ. 12 ἐπιϑανατώτερον οἱ. Μυβργ. 
6Χ 8ὶ 641, ἔτι πυϑανώτερον (πειϑαν. Υ) ΠΠ0γ1, αποά τοὐύϊπαϊῦ ὅομν. 
14 οὐδενὸς] οὐδὲν οἱ. Νδῦοῖ, ἀθ]οτὶ τοϑ]αῖῦ Μοπὰ., 5θα οἵ. ΤΉΘΟΟΣ. 
ὅ. 148 5α.. 5. Ετηρίν. Ῥγσσθοι. 1, 149: γ. ϑὐΐατα Πϑυποβίῃ, 21, ὅ8 οα.. 
ΒΙ485 οὐ Χϑη. Ηδ6]]. 8,1.17 16 ἱερῶν ΟΥ, ἐχϑρῶνὶ 17 ἐχρῆν] 
ἐχϑρῆν (510) Β 21 ἀτίλλιος ΒΌ, ἀτίλιος ἃ, Αἰ Ὁ 

ὅ οἰωνίξεσϑαι] οἵ. Μοτατήβθη, Ἐν. Βύδαίδν. 1 Ῥ. 96, ΠΠ,2 Ῥ. 98ὅ 
άπ. 2 θ 544. 46 Οδθβασὶβ βου ῆοῖβ οἵ, αοαΐ, Ρ]αΐδτομβ ἃ. 
Αρρίδῃηβ Παυβύθππρν. Οὐ βανβ Επᾶο, Ῥτορν. ἨἩδαθυβ! Όθη 1880,}.11 



(Οἰαοβανῖβ σαθα68] ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. ΡΣ 

᾿ς ἐγτυχὼν ἐς πρόσωπον, ἀδελφῷ φυγάδι κάϑοδον ἤτει" 

ἀνατιϑεμένου δὲ χαὶ ἀντιλέγοντος ὅλως τοῦ Καίσαρος, 

ὁ μὲν Κίμβερ αὐτοῦ τῆς πορφύρας ὡς ἔτι δεόμενος 

ἐλάβετο χαὶ τὸ εἶμα περισπάσας ἐπὶ τὸν τράχηλον 

“πεἶλχε. βοῶν: “τί βραδύνετε, ὦ φίλοι; Κάσκας δ᾽ 

ἐφεστὼς ὑπὲρ κεφαλῆς ἐπὶ τὴν σφαγὴν τὸ ξίφος 

ἤρειθδε πρῶτος. παρολισϑὼν δὲ ἐνέτεμε τὸ στῆϑος. 

χαὶ ὃ Καῖσαρ τό τε ἱμάτιον ἀπὸ τοῦ Κίμβερος ἐπι- 

σπάσας καὶ τῆς χειρὸς τοῦ Κάσχα λαβόμενος καὶ 

ἴὸ χαταδραμὼν ἀπὸ τοῦ ϑρόνου καὶ ἐπιστραφεὶς τὸν 

Κάσχαν εἴλκυσε σὺν βίᾳ πολλῇ. οὕτω δ᾽ ἔχοντος 

αὐτοῦ τὸ πλευρὸν ἕτερος, ὡς ἐπὶ συστροφῇ τεταμένον. 

διελαύνει ξιφιδίῳ καὶ Κάσσιος ἐς τὸ πρόσωπον ἔπληξε 

χαὶ Βροῦτος ἐς τὸν μηρὸν ἐπάταξε καὶ Βουκολιανὸς 

1 ἐς τὸ μετάφρενον. ὥστε τὸν Καίσαρα ἐπὶ μέν τι σὺν 

ὀργῇ καὶ βοῇ καϑάπερ ϑηρίον ἐς ἕχαστον αὐτῶν 

οἰ ἐπιστρέφεσθαι. μετὰ δὲ τὴν Βρούτου πληγήν, ..... 

εἴτε ἀπογινώσκοντα ἤδη, τὸ ἱμάτιον περικαλύψασϑαι 

| 
Ἷ 

' 

χαὶ πεσεῖν εὐσχημόνως παρὰ ἀνδριάντι Πομπηίου. 
30 οἱ δὲ καὶ ὡς ἐνύβριξον αὐτῷ πεσόντι, μέχρι τριῶν 

ἐπὶ εἴχοσι πληγῶν" πολλοί τε διωϑιζόμενοι μετὰ τῶν 

ξιφῶν ἀλλήλους ἔπληξαν. 
« 

Ἷ 

ἢ 

τς 2 ἀντιϑεμένου ἱ 8 πορϑύρας (5810) Β 4 ἐπὶ τὸν τρά- 
᾿ς χηλον] ἀπὸ τοῦ τραχήλου οἱ. ϑοιν., οἵ, ῬΙαύ. Οδ685. 6. 66, Βεαΐ. 

δ. 17, (δ 855. Τὴ. 44, 19, 4, 568 ἰορὰ δα οογγίοθια αϑσιοία δ θβασ 
ΒΘΊΠΟΨΘΙΘ ῬΥΟΒΙ Ια οδὺ 6 ἐφεστὼς Ο, ἐπεχϑὼν 1, ἡμμμαοη5 Ο 
ἐπὶ τῆς σφαγῆς ἱ 1 παρολισϑὸν οἱ. Μεπᾶ. ἀνέτεμε ἱ 
ΤῸ ἀναδραμὼν οἱ. Ηθτν. Ρ. 68, απὸ πο νἱάϑίυῦ ορὺβ 14 ἐπά- 
ταξε οὔτῃη ΝϑΌΟΚ 560]. Μομά. 17 5ᾳ. Ῥοβὺ πληγὴν Ἰδοῦηδτηῃ 
τ ρωρα βοῖν., Ῥτοῦ. Μοπά., Ηΐο ἐδιπθα ᾿πΐαστῖῶ ρτογοόδηβ δα ΡῬ]αΐ. 

᾿ς 865. 6. 66: εἶτε ἀπὸ τύχης εἴτε ὑπὸ τῶν κτεινόντων ἀπωσϑεὶς 
τ πρὸς (Δοηα. παρὰ) τὴν βάσιν. εἰοϊἐἑ Ῥτὸ εἴτε μαρδὲ Ὁ, τότε οἱ. 
Ὶ ΚΟΙ], ξοτέ. τθοῖθ 19 παρ᾽ ἀνδριάντα εἰ. Μοπᾷ., οὗ δᾶ ν. 17 
] 80 πεσόντι 46]. Ναιοκ 
Ἶ ἔ 
ΠῚ Ὁ 
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956 ἘΜΦΎΥΛΙΩΝ Β. [Δπηπέορίνβ οὐ 1, ορίσιι8 

ἐχτελεσϑέντος δὲ τοῖς φονεῦσι τοσοῦδε ἄγους ἐν 

ἱερῷ χωρίῳ καὶ ἐς ἄνδρα ἱερὸν καὶ ἄσυλον, φυγή τε 
ἣν ἀνὰ τὸ βουλευτήριον αὐτίχα καὶ ἀνὰ τὴν πόλιν 

ὅλην. καὶ ἐτρώϑησάν τινες τῶν βουλευτῶν ἐν τῷδε 
τῷ ϑορύβῳ καὶ ἀπέϑανον ἕτεροι. πολὺς δὲ χαὶ ἄλλος 

ἀστῶν τὲ καὶ ξένων ἐγίγνετο φόνος, οὐ προβεβουλευ- 
μένος, ἀλλ᾽ οἷος ἐκ ϑορύβου πολιτικοῦ καὶ ἀγνωσίας 

τῶν ἐπιλαβόντων. οἵ τε γὰρ μονομάχοι, ὡπλισμένοι 
ξἕωϑεν ὡς ἐπὶ δή τινα ϑέας ἐπίδειξιν, ἐκ τοῦ ϑεάτρου 

διέϑεον ἐς τὰ τοῦ βουλευτηρίου παραφράγματα, καὶ 
τὸ ϑέατρον ὑπὸ ἐχπλήξεως σὺν φόβῳ καὶ δρόμῳ δὶὲ- 

ελύετο, τά τὲ ὥνια ἡρπάξετο᾽ καὶ τὰς ϑύρας ἅπαντες 

ἀπέκλειον καὶ ἀπὸ τῶν τεγῶν ἐς ἄμυναν ἡτοιμάζοντο. 
᾿Δἀντώνιός τε τὴν οἰκίαν ὠχύρου. τεκμαιρόμενος συν- 

ἐπιβουλεύεσϑαι τῷ Καίσαρι. καὶ Ζ“έπιδος ὁ ἵππαρχος 

ἐν ἀγορᾷ μὲν ὧν ἐπύϑετο τοῦ γεγονότος. ἐς δὲ τὴν 
ἐν τῷ ποταμᾷ νῆσον διαδραμών. ἔνϑα ἦν αὐτῷ τέλος 
στρατιωτῶν, ἐς τὸ πεδίον αὐτοὺς μετεβίβαξεν ὡς ἕτοιμο- 

τέρους ἕξων ἐς τὰ παραγγελλόμενα ὑπ’ ᾿ἀντωνίου" 
᾿Αντωνίῳ γὰρ ἐξίστατο, φίλῳ τε τοῦ Καίσαρος ὄντι 

μᾶλλον καὶ ὑπάτῳ. καὶ αὐτοῖς σκχεπτομένοις ὁρμὴ 
μὲν ἦν ἀμύνειν τῷ Καίσαρι τοιάδε παϑόντι, τὴν δὲ 
βουλὴν πρὸς τῶν ἀνδροφόνων ἐσομένην ἐδεδοίκδσαν 

8 ὡπλισάμενοι ἱ 9 ἐπὶ] ἐς οἱ. Μεπά. 10 ἐς] ἐπὶ 1άθιῃ, 
οἵ. δα 1 8 269 περιφράγματα οἱ. Μυβρτ. 11 τρόμω Υ, αὐοὰ 
ἴὰγθ Ῥἰδουϊὺ Μοπᾶ. 18 ἡτοιμάξετο 20 τὲ γὰρ Υ, υαπᾶθ 
Μεπμά. οἱ. δὴ γὰρ 28 ζὡς» πρὸς οἱ. Μοπᾶ., 868 οὗ 8 ὅ18 

8 4945ααᾳ. οἵ, Β΄. Μά]οΣ, 6 τϑῦυβ ᾿πᾶθ ἃ δθβδυῖβ ὩΘ06 
ἀβαπθ δα ἔχηι Ποτηδθ οϑϑύϊβ, 4155. Μομπδβῦ. 1884, ΕῪ. ΕὙΘΒΠΊΟΗ, 
Τρ τϑῦτβ ἱπᾶθ ᾧ δθβᾶσθ οοοῖβο ἀϑαάὰθ δα βθηδύμστη 1] ΘΥ ΘΒ. 
Βαθἰϊυχη σοβύϊβ, αἀἴβ8. Βθυο]. 1892, ατόθῦθ ἃρ. Ὀυυτηδηπ [ἢ 
Ρ. 4017 5αα.,. Ο. Η. Ηΐπζ, Ζυς Βρυτγίθι! απο ΑΡρρίδπβ ἃ. ΒΡ] αὐ ΟΗΒ 
1π ἃ. Ταυβίθ ππρ' ἃ. Ετοῖσῃ. ν. ἃ, Εστηογᾶ, Οδθβδυβ ὈΪ8 στη ΤοαΘ 
ἃ. Μ. Βτυυΐαβ, ἀϊ85. ἴθπὰ 1891 18 πεδίον] π᾿ οατηρύτη Μαυϑασα. 
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χαὶ τὸ μέλλον ἔτι περιεσχόπουν. ἀμφὶ δὲ αὐτῷ Καίσαρι 498 

στρατιωτικὸν μὲν οὐκ ἦν. οὐ γὰρ δορυγιήροιῃ ἠρέσνειο, 

ἡ δὲ τῆς ἡγεμονίας ὑπηρεσία μόνη καὶ αἱ πλέονες ἀρχαὶ 

καὶ πολὺς ὅμιλος ἄλλος ἀστῶν καὶ ξένων καὶ πολὺς 

ϑεράπων καὶ ἐξελεύϑερος αὐτὸν ἐπὶ τὸ βουλευτήριον ἐκ 

τῆς οἰχίας παρεπεπόμφεισαν, ὧν ἀϑρόως διαφυγόντων 

τρεῖς ϑεράποντες μόνοι παρέμειναν, οἱ τὸ σῶμα ἐς τὸ 

φορεῖον ἐνθέμενοι δνάσισον οἴχαδε ἀνωμάλως. οἷα 

τρεῖς, τὸν πρὸ ὀλίγου γῆς καὶ ϑαῤέντηθ προστάτην. 

οἱ δὲ σφαγεῖς ἐβούλοντο μέν τι εἰπεῖν ἐν τᾷ βου- 499 

ῷ, οὐδενὸς δὲ παραμείναντος τὰ ἱμάτια ταῖς 

λαιαῖς ὥσπερ ἀσπίδας περιπλεξάμενοι καὶ τὰ ξίφη 

μετὰ τοῦ αἵματος ἔχοντερ ἐβοηδφόμουν βασιλεὰ καὶ 

ἀννον ἀνελεῖν. καὶ πῖλόν τις ἐπὶ δόρατος ἔφερε. 

ολον ἐλευϑερώσεως" ἐπί τε τὴν πάτριον πολιτείαν 

ταρεχάλουν χαὶ Βρούτου τοῦ πάλαι χαὶ τῶν τότε 

φίσιν ὀὁμωμοσμένων ἐπὶ τοῖς πάλαι βασιλεῦσιν ἀν- 

μίμνησκον. συνέϑεον δὲ αὐτοῖς τινες χρησάμενοι ξιφέ- ὅ00 

α. οἵ τοῦ ἔργου μὴ μετασχόντες προσεποιοῦντο τὴν 

. “έντλος τε ὃ Σπινϑὴρ καὶ Φαώνιος καὶ ᾿ἀκουῖ- 

γος χαὶ ΖὨολοβέλλας καὶ Μοῦρχος καὶ Πατίσκος" οἵ 

τῆς, μὲν δόξης οὐ μετέσχον, τῆς δὲ τιμωρίας τοῖς 
Ἷ 

ἬΝ: 
γι} 3 ἡ δὲ -- ὑπηρεσία μόνη 8.γ. Μοπά., οὖ 516 νουύθγαῦ Ζαῖβα, 

"τῇ δὲ ὑπηρεσίᾳ μόνῃ ΟἹ ὁ παρεπεπόμφεσαν ΒΚ. οὐ Μοπά., 
' δ ἴα σοῃδῦ. ἐσὰν Ῥ͵ΤῸ ξισαν ἴ58α. ἐς τὸ φορεῖον» οἵ. 8 481 

8 μετὰ] μεστὰ οἱ. Μοπά. οὖ 00. Ρ. 218, ὈΘπ6 160 πάντας παρε- 
χάλουν τοτΐ Ὁ, τοὺς πολίτας αἀά. ΡΙαΐ. Βευῦ. ο. 18, 568 οἵ 
ΑἹ 8.228 21 πατίσκος ο, πετίσχος 1, οὗ, 46 ποιαΐπο ΒΟΒαΪΖΘ 

Ι 8 188) Ρ. 161 δάῃ. 

᾿ς 14 πῖλον] οἵ. Βαροΐομ, Μομπαῖθβ 46 1ἃ τέρ. τοτι. ΠΡ. 119 βα. 
ι. δ 20 οεὖὺ Ρ. Οοσμθαβ. Πιθπξα]τβ Θριηὐμοσ, οἵ. ΒοΥΡΉ 651 

. 180 5α. 30 5ᾳ. Μ. Αααΐπυδβ, οἵ. ὙΥΊΠ]ΠΘτΩΚ 1 ᾿. ὅ38 πη. 380 
5" Μύχοο οἵ ΠΙΌΌΘΟΙς ἢ. 204, ἀ6 Ῥαίίβοο ὙΥΠ]ΘτηΒ 1 ρ. ὅ18 
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ἁμαρτοῦσι συνέτυχον. τοῦ δήμου δὲ αὐτοῖς οὐ προσ- 

ϑέοντος ἠπόρουν καὶ ἐδεδοίκεσαν, τῇ μὲν βουλῇ. καὶ 
εἶ αὐτίκα ὑπ’ ἀγνοίας καὶ ϑορύβου διέφυγε, ϑαρροῦν- 

τὲς ὅμως, συγγενέσι τε σφῶν καὶ φίλοις οὖσι βαρυνο- 
μένοις τὲ τὴν τυραννίδα ὁμοίως, τὸν δὲ δῆμον ὑφορώ- 

μενοι χαὶ τοὺς ἐστρατευμένους τᾷ Καίσαρι πολλοὺς 

ἐν τῇ πόλει τότε παρόντας, τοὺς μὲν ἄρτι τῆς στρα 
τείας ἀφειμένους χαὶ ἐς κληρουχίας διατεταγμένους. 

τοὺς δὲ προαπῳκισμένους μέν, ἐς δὲ παραπομπὴν τοῖ 
Καίσαρος ἐξιόντος ἀφιγμένους. Ζ“έπιδόν τε ἐδεδοίκεσαν 

χαὶ τὸν ὑπὸ τῷ “επίδῳ στρατὸν ἐν τῇ πόλει καὶ 
᾿ἀντώνιον ὑπατεύοντα, μὴ ἀντὶ τῆς βουλῆς τῷ δήμῷᾳ 

μόνῳ χρώμενος ἐργάσαιτό τι δεινὸν αὑτούς. ' 
οὕτω δ᾽ ἔχοντες ἐς τὸ Καπιτώλιον σὺν τοῖς μονο- 

μάχοις ἀνέϑορον. καὶ αὐτοῖς βουλευομένοις ἔδοξεν ἐπὶ 
τὰ πλήϑη μισϑώματα περιπέμπειν᾽ ἤλπιξον γάρ, ἀρξα- 
μένων τινῶν ἐπαινεῖν τὰ γεγενημένα, καὶ τοὺς ἄλλους 

συνεπιλήψεσϑαι λογισμῷ τε τῆς ἐλευϑερίας καὶ πόϑῳᾳ 

τῆς πολιτείας. ἔτι γὰρ ᾧοντο τὸν δῆμον εἶναι Ῥωμαῖον 
ἀκριβῶς. οἷον ἐπὶ τοῦ πάλαι Βρούτου τὴν τότε βασιλείαι 
καϑαιροῦντος ἐπυνθάνοντο γενέσθαι" καὶ οὐ συνίεσαϊ 

δύο τάδε ἀλλήλοις ἐναντία προσδοχῶντες, φιλελευϑέ 
ρους ὁμοῦ χαὶ μισϑωτοὺς σφίσιν ἔσεσϑαι [χρησίμως 

τοὺς παρόντας. ὧν ϑάτερον εὐχερέστερον ἦν, διεφϑα 
μένης ἐκ πολλοῦ τῆς πολιτείας. παμμιγές τε γάρ ἐστι 

154. προϑέοντος ἱ 4 συγγενές τε Ὀά, συγγενὲς δὲ ἃ ὁ 
11 στρατὸν {ὄντα οἱ. Μοπηᾶ., οὗ δὰ 1 8 188 18 αὐτούς ΟἽ, 
ΟΟΥΥ. Μοπμάα. 19 π6 πατρίου γ6] πάλαι δηΐθ πολιτείας δ488, 
οὗ, 8 ὅτΤά 20 {τοῦ τὴν οἱ. Μοπᾶ., 564 οὗ 8 409 οὐ 84 1 
8 1172 28 χρησίμως ἀ6]. Μομά., χρησίμους οἱ. Μυβργτ., οὐ 1 
γοτγυϊύ ΟἉ, γϑυ!]8β τοὺς παρόντας οἸηΐϊθθ᾽]!8 20 ἐστιν] ἦν ταϑ] ΠΘΤῸΣ 
ϑοῦν. οὐ Μοπᾶ., βθα πο]1 ῃἴο οὺ ἀθίποθρβ ργδοβθηύζα βο]]]1οἰΐασθ, οἱ 
ῬΥΘΉΠΙΟΝ (τ. δὰ 8 494) Ὁ. 2ὅ, Μοτητηβθῃ, Β.. ϑἰθαῖβγ. ΠΡ. 220. 444 8α. 



γιοῦ Ποηιαηα) ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β. 259 

ἤδη τὸ πλῆϑος ὑπὸ ξενίας, καὶ ὁ ἐξελεύϑερος αὐτοῖς 

ἰσοπολίτης ἐστὶ καὶ ὃ δουλεύων ἔτι τὸ σχῆμα τοῖς 

δεσπόταις ὕμοιος᾽ χωρὶς γὰρ τῆς βουλευτικῆς ἡ ἄλλη 

στολὴ τοῖς ϑεράπουσίν ἐστιν ἐπίκοινος. τό τε σιτηρέ- 

ὅσιον τοῖς πένησι χορηγούμενον ἐν μόνῃ Ρώμῃ τὸν 

ἀργὺν καὶ πτωχεύοντα καὶ ταχυεργὸν τῆς Ἰταλίας 

λεὼν ἐς τὴν Ρώμην ἐπάγεται. τό τε πλῆϑος τῶν ἀπο- 

στρατευομένων, οὐ διαλυόμενον ἐς τὰς πατρίδας ἔτι ὡς 

πάλαι καϑ' ἕνα ἄνδρα δέει τοῦ μὴ δικαίους πολέμους 

0 ἐνίους πεπολεμηκέναι, κοινῇ δὲ ἐς κληρουχίας ἀδίκους 

᾿ς ἀλλοτρίας τε γῆς καὶ ἀλλοτρίων οἰκιῶν ἐξιόν, ἄϑρουν 

Π΄ τότε ἐστάϑμευεν ἐν τοῖς ἱεροῖς καὶ τεμένεσιν ὑφ᾽ ἑνὶ ση- 

᾿ μείῳ καὶ ὑφ᾽ ἑνὶ ἄρχοντι τῆς ἀποικίας, τὰ μὲν ὄντα σφί- 

σιν ὡς ἐπὶ ἔξοδον ἤδη διαπεπρακότες, εὔωνοι δ᾽ ἐς ὅ τι 

121 μισϑοῖντο. ὅϑεν οὐ δυσχερῶς ἐκ τοσῶνδε καὶ τοιῶνδε 

ο΄ ἀνδρῶν πλῆϑός τι τοῖς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον ἐς τὴν ἀγορὰν 

εὐθὺς ἀγήγερτο᾽ οἱ καίπερ ὄντες ἔμμισϑοι τὰ μὲν γε- 

νόμενα ἐπαινεῖν οὐκ ἐθάρρουν, δεδιότες τὴν ΒΟΛΟΝΟΕ 

᾿ δόξαν καὶ τὸ πρὸς τῶν ἑτέρων ἐσόμενον, ὡς δ᾽ ἐπὶ συμ- 

᾿ φέροντι κοινῷ τὴν εἰρήνην ἐπεβόων καὶ θαμινὰ τοὺς 

ἄρχοντας ὑπὲρ αὐτῆς παρεκάλουν. τέχνασμα τοῦτο ἐς 

τὴν τῶν ἀνδροφόνων σωτηρίαν ἐπινοοῦντες" οὐ γὰρ 

ἔσεσϑαι τὴν εἰρήνην μὴ γενομένης αὐτοῖς ἀμνηστίας. 

Ἂν 2 ἔτι Ἰὰπρο οὕτη δουλεύων θ ταχεργὸν ἱ ἴ ἐπά- 
᾿ς γεσϑαι Ὁ ἴ 5α. ἀπεστρατευμένων οἱ. Μοπά,, οἵ, Ῥυαθέ. 10 ὡς 

ἃηΐρο πεπολεμηκέναι δά, 1 ἀδίκους 6]. Νἄυοκ, βῖπθ ὀϑαβα 
ο΄ 11 ἐξιὼν ΔῸ 14 ἐπὶ οτη. ἱ ἐπ᾽ ἐξόδῳ οἱ. Μέπά,, αὖ οἵ. δὰ 

ἜἘ5.322 εὔωνοι δ᾽ (ὄντες ἐς οἱ. Μοῃηᾶ., 564 οἵ. 841 8 9396 
ο΄ 16 πλῆϑός τεὶ 19 ἑτέρων} ἑταίρων οἱ. Ηρττ. Ρ. 68, Ῥθὲ- 

᾿ς ῬΟΥδγη 21 ὑπὲρ αὐτῆς] ἐπ᾽ αὐτὴν Υ, περὶ αὐτῆς οἱ. Καῖ, ἐπ᾽ 

Ὁ ρρ(ϊοῖβ Υ οχ ἃ οἱ ὑπὲρ οοἰθυόσττη 6 οοπϊθοίασῷῳ παύση 6886 
ταΐαβ 21 8βα. ἐς τὴν Υ, ἐστὴν, Υϑ8. ΘΟΥΥ. ἴῃ ἐστὶν, Β, ἐστὶν ν6] 

ο΄ ἐστὶ οοὐοτῖ 
40. 
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ὧδε δὲ αὐτοῖς ἔχουσι πρῶτος ἐπιφαίνεται Κίννας στρα- 
τηγός, οἰχεῖος ὧν ἐξ ἐπιγαμίας τῷ Καίσαρι, καὶ παρὰ 

δόξαν ἐπελϑὼν ἐς μέσους τήν τε ἐσϑῆτα τὴν στρατηγι- 
κὴν ἀπεδύσατο. ὡς παρὰ τυράννου δεδομένης ὑπερ- 

ορῶν, καὶ τὸν Καίσαρα τύραννον ἐχάλει καὶ τοὺς ἀν- 

ἑλόντας τυραννοχτόνους καὶ τὸ πεπραγμένον ἐσέμνυνεν 
ὡς ὁμοιότατον μάλιστα τῷ προγονικῷ καὶ τοὺς ἄνδρας 
ὡς εὐεργέτας καλεῖν ἐχέλευεν ἐκ τοῦ Καπιτωλίου χαὶ 

γεραίρειν. καὶ Κίννας μὲν οὕτως ἔλεξεν, οἱ δὲ τὸ καϑα- 

ρὸν τοῦ πλήϑους οὐχ ὁρῶντες ἐπιμιγνύμενον αὑτοῖς 
οὐχ ἐχάλουν τοὺς ἄνδρας οὐδέ τι πλέον ἢ περὶ τῆς 

εἰρήνης μόνης αὖϑις παρεκάλουν. ἐπεὶ δὲ χαὶ 4Ζ1ολο- 

βέλλας, νέος ἀνὴρ καὶ περιώνυμος., ὑπατεύειν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
Καίσαρος ἐς τὸ ἐπίλοιπον τοῦ ἔτους ἡρημένος. ὅτε ὃ 
Καῖσαρ ἐξορμήσειε τῆς πόλεως. τὴν μὲν ὕπατον ἐσϑῆτα 

ἠμφιέσατο καὶ τὰ σημεῖα τῆς ἀρχῆς περιεστήσατο., τὸν 
δὲ ταῦτά οἱ παρασχόντα δεύτερος ὅδε ἐλοιδόρει καὶ 

συνεγνωκέναι τοῖς ἐπ’ αὐτῷ βεβουλευμένοις ὑπεχρί- 
νετοὸ χαὶ μόνης ἄκων τῆς χειρὸς ἀπολειφϑῆναι (εἰσὶ 

δ᾽ οἵ καὶ λέγουσιν αὐτὸν εἰσηγήσασϑαι τὴν ἡμέραν ϑέ- : 
σϑαι τῇ πόλει γενέϑλιον), τότε δὴ καὶ οἱ μεμισϑωμένοι 

ἀνεϑάρρουν ὡς καὶ στρατηγοῦ χαὶ ὑπάτου σφίσι συγ- 
΄ "“ ᾿" νι 3 ᾿ Χ , 2 “- γνωμόνων ὄντων καὶ τοὺς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον ἐκ τοῦ 

ἱεροῦ χατεκάλουν. οἱ δὲ ἥδοντο μὲν τῷ 4]ολοβέλλᾳ 

χαὶ ἐνόμιξον ἄνδρα νέον καὶ γνώριμον καὶ ὕπατον 
δ 2 ᾽ [4 ᾿ »} “-- ΄ ἕξειν ἐς ἐναντίωσιν ᾿Αντωνίου. κατήεσαν δὲ αὐτῶν μό- 

8 καπετωλίου ἢ. 1. Β 10 ἐπιγνύμενον (510) Β αὐτοῖς 
ΒΙ (3), ὁοοὐτ. ΒΙκ-. 11 περὶ] ὑπὲρ οἱ. Μοπά., 56 οἵ δὰ 1 
8 814 18 {τεδ ὑπ᾽ οἱ. Μοπᾶ,, νἱχ τϑοῦθ 34 δοβέλλα (510) Β 

8. 16 1ηΐϑι]ορο οθδηάθιῃ ὑοσατα ρχϑϑίθχίατη, οἵ. Μοχωϊηβθῃ, 
Β. διαδίβυ. 15 ρ. 419 δάῃ. ὅ 

ΝΘ φ 
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νοι Κάσσιός τε καὶ Βροῦτος ὁ Μᾶρκος. ἡμαγμένος τὴν 

χεῖρα" συγχατήνεγκαν γὰρ δὴ τὰς πληγὰς ἐπὶ τὸν Καί- 

σαρα Κάσσιός τε καὶ Βροῦτος. ἐπεὶ δὲ παρῆλθον ἐς 518 

τὸ μέσον, οὐδὲν ταπεινὸν οὐδέτερος εἶπεν, ἀλλ᾽ ὡς 
5 ἐπὶ χαλοῖς ὁμολογουμένοις ἀλλήλους ἐπήνουν καὶ τὴν 

πόλιν ἐμακάριζον χαὶ Ζέχμῳ μάλιστα ἐμαρτύρουν, ὅτι 

τοὺς μονομάχους σφίσιν ἐν καιρῷ παράσχοι. τόν τὲ ὅ14 

᾿ς δῆμον ἐξώτρυνον ὕμοια τοῖς προγόνοις ἐργάσασϑαι τοῖς 

 χαϑελοῦσι τοὺς βασιλέας, οὐκ ἐκ βίας ἄῤχοντας ὥσπερ 

τὸ ὁ Καῖσαρ, ἀλλ᾽ ἡρημένους ὑπὸ νόμοις" Σέξστον τε Πομ- 

 πήιον. τὸν Πομπηίου Μάγνου, τοῦ Καίσαρι περὶ τῆς 

᾿ς δημοχρατίας πεπολεμηκότος. καλεῖν ἠξίουν, πολεμού- 

μενον ἔτι πρὸς τῶν Καίσαρος στρατηγῶν ἐν ᾿1βηρίᾳ, 

 χαὶ τοὺς δημάρχους Καισήτιον καὶ Μάρυλλον, οἱ τὴν 

' τὸ ἀρχὴν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἀφαιρεϑέντες ἠλῶντο. 

(93 τοιάδε μὲν εἶπον οἱ περὶ τὸν Κάσσιον καὶ ἐπαν- δι οι 

ἦλθον αὖϑις ἐς τὸ Καπιτώλιον" οὐ γὰρ ἐθάρρουν πῶ 

ο΄ τοῖς παροῦσι. τῶν δ᾽ οἰκείων σφίσι καὶ συγγενῶν τότε 

Ὡ 

" 

ξὸ ἡρέϑησαν οἱ πρεσβεύσοντες ὑπὲρ αὐτῶν ἐς “έπιδόν τε 

᾿. χαὶ ᾿ἀντώνιον ὁμονοίας πέρι χαὶ προνοίας τῆς ἐλευ- 

'  ϑερίας καὶ φειδοῦς τῶν ἐσομένων τῇ πατρίδι κακῶν, 

' εἰ μὴ συμφρονοῖεν. καὶ ἐδέοντο οἱ πεμφϑέντες, οὐχ δι 

ἐπαινοῦντες μὲν τὸ πεπραγμένον (οὐ γὰρ ἐϑάρρουν ἐν 

' 

ς 
πρῶτον ἐς τὸ ἱερὸν ἐλϑεῖν πρὸς αὐτοὺς δυνηϑέντων 

' 

56 φίλοις Καίσαρος), γενόμενον δ᾽ ἐνεγκεῖν ἀξιοῦντες 

11 περὶ] οἴη. 1, ὑπὲρ οἱ. Ο. ϑύθρῃ., βθα οὗ δὰ 1 ὶ 8714 
ο΄ 15 χαταχαλεῖν οἷ. Μοπᾶ., βοἃ οἵ, ΠΙ ὶ 11. 81, ΙΥ͂ 8 166 εὐ δᾶ 
᾿ς ΒΕ 882 14 (Οεβοίίιην Ὁ, σίττον (σίτον ) ΟἹ μάρυλοννῦ 

᾿ 145αᾳ. ἴδτη γῖνο ὕβϑθβασθ ὑπ θαποβ γθυοοδαῦοβ 6586 οοπέθπαππη 
ΘΠ Α}1Π|}5 γν. Ἠδροη, Θαδοβέ. οὐἱζΐοαθ 46 6110 Μυῤίπϑηβὶ, 4188. 
 Μανῦ. 1886, ᾿. 16, Κτυθροσ (νυ. δᾶ 8 440) Ρ. 48 δᾶηῃ. 34, βθὰ 
Ο8ΠῚ γνοὶυΐ 30 }6116 (ν. δὰ 8 462) ρ. ὃ Αρρίδπυτη βθαπσαμπίαν 
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ἐλέῳ τε τῶν δεδραχότων αὐτὸ οὐ κατὰ μῖσος, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 
εὐνοίᾳ τῆς πατρίδος καὶ οἴχτῳ τῆς πόλεως κεκενωμέ- 

νης στάσεσιν ἤδη συνεχέσιν. εἰ καὶ τοὺς ὑπολοίπους 
ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἣ μέλλουσα στάσις διολέσει. οὐδὲ γὰρ 

ὅσιον, εἴ τις αὐτοῖς ἔστιν ἔχϑρα πρὸς ἐνίους, ἐν τοῖς 

δημοσίοις κινδύνοις ἐξερίξζειν, πολὺ δὲ μᾶλλον ἐν τοῖς 

κοινοῖς χαὶ τὰ ἴδια χαταϑέσϑαι ἤ. εἴ τις ἀνηκέστως 

ἔχει. τὰ ἴδια ἐν τᾷ παρόντι ἀναϑέσϑαι. ᾿Δντώνιος δὲ 

καὶ 4“έπιδος ἐβούλοντο μὲν ἀμύνειν Καίσαρι, ὥς μοι 
προείρηται, εἴτε φιλίας ἕνεκα εἴτε τῶν ὀμωμοσμένων, 
εἶτε καὶ ἀρχῆς ὀρεγόμενοι χαὶ νομίζοντες εὐμαρέστερα 

σφίσιν ἅπαντα ἔσεσϑαι τοιῶνδε καὶ τοσῶνδε ἀνδρῶν 

ἀϑρόως ἐχποδὼν γενομένων" τοὺς δὲ φίλους καὶ συγ- 
γενεῖς αὐτῶν ἐδεδοίκεσαν καὶ τὴν ἄλλην βουλὴν ἔπιρ- 
ρέπουσαν ἐς ἐχείνους, “4έκμον τε μάλιστα, τῆς ὁμόρου 

Κελτικῆς ἡρημένον ὑπὸ Καίσαρος ἄρχειν, στρατὸν πο- 

λὺν ἐχούσης. ἐδόκει δὴ καραδοκεῖν ἔτι τὰ γενησόμενα 

καὶ τεχνάζειν. εἰ δύναιντο περισπάσαι, πρὸς ἑαυτοὺς 

τὴν στρατιὰν τὴν 4έκμου. ἄϑυμον ἤδη τοῖς ἀτρύτοις 
πόνοις γεγενημένην. οὕτω δὲ δόξαν αὐτοῖς ὁ ᾿άἀντώ- 
νιος τοὺς εἰπόντας ἠμείψατο" “κατὰ μὲν ἔχϑραν ἰδίαν 

οὐδὲν ἐργασόμεϑα᾽ ἕνεκα δὲ τοῦ μύσους καὶ ὧν Καί- 

όαρι πάντες ὠμόσαμεν, φύλακες αὐτῷ τοῦ σώματος ἢ 
τιμωροὶ παϑόντι τι ἔσεσθαι, εὔορχον ἦν τὸ ἄγος ἐξ- 
ἐλαύνειν καὶ μετ᾽ ὀλιγωτέρων καϑαρῶν βιοῦν μᾶλλον 
ἢ πάντας ἐνόχους ὄντας ταῖς ἀραῖς. ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς 

156. ἐπ᾽ εὐνοίᾳ π0]1 ὑπτρατθ οὐτὰ Μομηᾶ. οὖ Ναυοκ, οὔπι 
κατὰ μῖσος οὐ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ Ἰηῦθν 856 ορροβιθα βἰηῦ τ ἤ--- 8 ἀνα- 
ϑέσϑαι οτὰ. 11 δὴ οἱ. Μοπά., δὲ Οἱ, νυ]ρο, πιρίδιι8. 6; 

12 

20. 

! 

οατδῖ8. Ο 18 δύναιτο ἱ ἑαυτὸν ἱ 19 τὴν δέκμον Β. 
τοῦ δεκίμου Υὶ 28 ἣ καὶ οἱ. Νϑῦοῖκ, ρῥεδϑίοθυ το 24 τὶ 

Ι δά. ΜυϑρΥ. οὐ , οἵα. 20 ἡμᾶς 10 



“Ῥαγέζιμηνι δἰματα) ἘΜΦΙΛΔΊΘΑΝ Ρ. ΖὉὈ.) 

οἷς οὕτω δοκεῖ, σχεψόμεϑα μεϑ’ ὑμῶν ἐν τῷ βουλευ- 

τηρίῳ καὶ ψομεοῦμει εὐαγὲς ἔσεσθαι τῇ πόλει, ὅ τι 
μὴ ἂν κοινῇ δοκιμάσητε." 

᾿ ὃ μὲν αὐφεῦθὲ οὕτως ἀπεχρίνατο, οἱ δὲ χάριν τὲ 

5 ἤδεσαν χαὶ ἀπεχώρουν ἐν ἐλπίδι βεβαίῳ τὰ πάντα 

ϑέμενοι" τὴν γὰρ βουλὴν σφίσι συμπράξειν ἐς πάντα 

ἐπεποίϑεσαν. ὁ δὲ ᾿ἀντώνιος τὰς μὲν ἀρχὰς ἐκέλευσε 

ψυχτοφυλακεῖν τὴν φύλον, ἐχ ὀικθτήματος ἐν μέσῳ προ- 

᾿χαϑημένας ὥσπερ ἐν ἡμέρᾳ καὶ ἦσαν δΡροῖ πανταχοῦ 

ολατὰ τὸ ἄστυ. καὶ δι’ αὐτῶν ἔϑεον ἀνὰ τὴν νύχτα 

πᾶσαν ἐς τὰς τῶν βουλευτῶν οἰκίας οἱ τῶν ἀνδροφόνων 

 οἰχεῖοι, παρακαλοῦντες ὑπὲρ αὐτῶν καὶ ὑπὲρ τῆς πα- 

Τρίου πολιτείας, ἀντιπαρέϑεον δὲ χαὶ οἱ τῶν χληρού- 

᾿χὼν ἡγεμόνες ἀπειλοῦντες, εἶ μή τις αὐτοῖς φυλάξει 

«τὸς κληρουχίας τάς τε ἤδη δεδομέησο καὶ τὰς ἐπηγ- 

β 
γελμένας. ἤδη δὲ χαὶ τῶν ἀστῶν ὃ καϑαρώτατος λεὼς 

ἀνεϑάρρει, τὴν ὀλιγότητα τῶν διεδριαότονι πυϑόμενοι" 

καὶ ἐς μνήμην τοῦ Καίσαρος ὑπεφέροντο καὶ ταῖς γνώ- 

μαις διῃροῦντο. τῆς δ᾽ αὐτῆς νυχτὸς καὶ τὰ χρήματα 

"" Καίσαρος καὶ τὰ ὑπομνήματα τῆς ἀρχῆς ἐς τὸν 

β 

᾿Ἀντώνιον μετεκομέξετο, εἴτε τῆς. γυναικὸς αὐτὰ τῆς 

Καίσαρος ἐξ ἐπικινδύνου τότε οἰκίας ἐς ἀκινδυνοτέραν 

τὴν ᾿Αντωνίου μεταφερούσης. εἴτε τοῦ ᾿Δντωνίου κε- 

| λεύσαντος. 

ο΄ 8 ογὴϊ αφρρτγοθαύιηη, Ὁ, πὰρ δοκιμάξηται οατα ΒΚ. βου. Μεπά., 
᾿ Μαορδι ροὶ 051 ἔπουπιηῦ βοπδξοτοβ, οὗ 8 δ1ὅ 4 ἀσφαλῶς] μδοδὶν 

. 8688 οὗ. Αὐιβετα. ΠΡ. 148, 1ὅ ρα. Κορ 9 ἦσαν πυραὶ 
ΟἹ, ἰσηεβ Ο, ἦν πυρὰ οἷ. Μοπά. δὲ Ηριν. Ρ. 608 10 καὶ δι᾿ 
αὐτοῦ ἔϑεον δῦ καὶ διέϑεον (οἴ. ΠῚ 8 211) οἱ. Ηδυτ. Ρ. 68, ὑπ᾽ 
αὐτῶν, γϑῦρῶ ἦσαν πυραὶ ἴδπθηβ, ΚΘΙ] 10 καϑαρώτατος] 
8 ΘΟΤΊΟΥ, Ο, αυοᾶ τιϑ]αϊῦ Μεπά. 11 καὶ δηίθ τὴν δαὰ. Ὁ 
πυνϑανόμενοι ἷ 18 ὑπεφέρετο 10 30 54. ἐς τὸν κάτωνος 
ἀθτωρίου ὦ Η 22 ἀυὺ (ὡς) ἐξ ἐπικινδύνου 5οΥδὶ δῦ τὴν 

ὠνίου ἀΘΙΘΥῚ τηϑ]αϊῦ Μοπα., βῖηθ οδιβα Ἰἀοηθῶ 

“ἢ, 
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γιγνομένων δὲ τούτων διάγραμμα νυκτὸς ἀνεγι- 
νώσκχετο ᾿άἀντωνίου τὴν βουλὴν συγκαλοῦντος ἔτι πρὸ 

ἡμέρας ἐς τὸ τῆς Γῆς ἱερόν, ἀγχοτάτω μάλιστα ὃν τῆς 
οἰκίας ᾿ἀντωνίου" οὔτε γὰρ ἐς τὸ βουλευτήριον ἐθάρρει 

χατελϑεῖν, ὑποκείμενον τῷ Καπιτωλίῳ, (τῶνδ μονομάχων. 

ὄντων ἐκείνοις συνεργῶν, οὔτε στρατιὰν ἐσαγαγὼν ἐς 

τὴν πόλιν διαταράξαι᾽ Μέπιδος δὲ ὅμως εἰσήγαγε. πλη- 

σιαζούσης δὲ τῆς ἡμέρας οἵ τε ἄλλοι βουλευταὶ συν- 

ἔϑεον ἐς τὸ τῆς Γῆς ἱερὸν καὶ Κίννας ὃ στρατηγός, 

αὖϑις ἐπικείμενος τὴν στρατηγικὴν ἐσθῆτα, ἣν ἐχϑὲς 
ὡς τυράννου δόντος ἐξερρίφει. ϑεασάμενοι δ᾽ αὐτόν 

τινες τῶν ἀδεκάστων καὶ τῶν ἐστρατευμένων τῷ Καί- 
σαρι, δι’ ὀργῆς ἔχοντες, ὅτι πρῶτος ἐπὶ τῷ Καίσαρι, 

καίπερ οἴχεῖος ὧν αὐτοῦ, βλασφήμως ἐδημηγόρησε. 

λίϑοις ἔβαλλον καὶ ἐδίωκον" καὶ ἐς οἰκίαν τινὰ συμ- 
φυγόντα, ξύλα συμφέροντες, ἐμπρήσειν ἔμελλον, εἶ μὴ 

“έπιδος μετὰ στρατιᾶς ἐπελϑὼν ἐκώλυσε. 
τοῦτο μὲν δὴ πρῶτον ἔργον παρφησίας ἦρξεν ἐπὶ 

τᾷ Καίσαρι, καὶ αὐτὸ κατέδεισαν οἵ τε μισϑωτοὶ καὶ 
οἱ σφαγεῖς αὐτοί" ἐν δὲ τῷ βουλευτηρίῳ βραχὺ μὲν. 

ἣν τὸ καϑαρεῦον σπουδῆς βιαίου καὶ ἀγαναχτοῦν, οἱ 
ὃὲΣ πλέονες σὺν παρασκευῇ ποικίλῃ τοῖς ἀνδροφόνοις 
συνήργουν. καὶ πρῶτα μὲν αὐτοὺς ἀξιοπίστως ἠξίουν. 

καὶ παρεῖναι σφίσι καὶ συνεδρεύειν, ἐξ ὑπευϑύνων ἐς 

χριτὰς μεταφέροντες. καὶ ὃ ᾿Δντώνιος οὐκ ἐκώλυεν. 
εἰδὼς οὐκ ἐλευσομένους" οὐδὲ ἦλϑον. εἶτα ἐπὶ δια- 

πείρᾳ τῆς βουλῆς οἱ μὲν αὐτῶν μάλα ϑρασέως τὸ 

ὅ {τῶν ἴπβουαϊ 6 Μομά. οοπίθούυσα  8ᾳ. ἐς 46]. Νδποκ,, 
ἱππῦ. 11 διδόντος Υ ἀπερρίφει οἱ. Μοπᾷ., οὗ, δὰ 1 8 θὅ 
εὐ Π 8 484 12 τῶν {τὲ ἀδεκάστων οἱ. ΜΙοπα., οὗ δ ἡ 
8 8511 22. ποικίλῃ] πολλῇ Υ 28 ἀξιοπίστους ὃ, ; 

αν νον"... ».. 



' αφίξιν (ὁ ον αὐ) ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Β. , οθῦ 

πεπραγμένον ἐπήνουν ἄντικρυς χαὶ τοὺς ἄνδρας ἐκά- 

λουν τυραννοχτόνους καὶ γεραίρειν ἐκέλευον, οἱ δὲ τὰ 
Ν ἥ ’ ΡΥ 2 , 5 φλ 

μὲν γέρα περιήρουν. ὡς οὐδὲ ἐκείνων δεομένων οὐδὲ 

ἐπὶ τῷδε αὐτὰ πραξάντων, εὐφημεῖν δὲ μόνον αὐτοὺς 

5 ἐδικαίουν ὡς εὐεργέτας᾽ οἱ δὲ καὶ τὴν εὐφημίαν ὕπαν- 

ἤρουν χαὶ φείδεσϑαι μόνον αὐτῶν ἠξίουν. χαὶ οἱ 

. μὲν τάδε ἐτέχναζον χαὶ περιεώρων, ὅ τι πρῶτον αὐτῶν 

ἐνδεξαμένη μάλιστα ἡ βουλὴ πρὸς τὰ λοιπὰ κατ᾽ ὀλίέ- 
3 ς "» μή ς Ν , γον εὐεπιχείρητος αὑτοῖς ἔσοιτο οἱ δὲ χαϑαρώτεροι 

τοτὸ μὲν ἔργον ὡς ἄγος ἀπεστρέφοντο, αἰδοῖ δὲ μεγά- 

λῶν οἴχων περισώζειν αὐτοὺς οὐκ ἐκώλυον, ἠγανάχτουν 

δέ, εἰ χαὶ τιμήσουσιν ὡς εὐεργέτας. οἱ δὲ ἀντέλεγον 

μὴ χρῆναι περισώξοντας φϑονεῖν τῶν περισσῶν ἐς 
3 3 ς , Χ Ἁ ’ ἀσφάλειαν. ὡς δέ τις εἶπε τὴν τούτων τιμὴν ὕβριν 

15 Καίσαρι φέρειν, οὐκ εἴων ἔτι τὸν τεϑνεῶτα τῶν περι- 

ο ὄντων προτιϑέναι. ἕτέρου δὲ ἐγχρατῶς εἰπόντος, ὅτι 
Ι 
᾿ χρὴ δύο τῶνδε πάντως τὸ ἕτερον, ἢ Καίσαρα τύραννον 

προαποφαίνειν ἢ τούτους ἐξ ἐλέου περισώξειν, τούτου 

μόνου δεξάμενοι τὸ λεχϑὲν οἱ ἕτεροι ἤτουν σφίσι ψῆ- 

3 φον ἀναδοϑῆναι περὶ τοῦ Καίσαρος ἐπὶ ὅρκῳ. καὶ εἶ 

χαϑαρῶς ἐϑέλουσι πελόθρν μηδέν᾽ μὐνοΝ: ἐπιϑεάσαι τὰ 

ἐξ ἀνάγκης ἐψηφισμένα ἄρχοντι ἤδη. ὧν οὐδὲν ἕχόν- 

4 αὐτὰ] αὐτὸ οἱ. Μομά. 456. ἐδικαίουν αὐτοὺς ΥἾ ὄδβα. ὑπα- 
γήρουν ἴυτθ γϑυϊποὺ οθίζθὶοσ Ὁ. 49, ἐπανήρουν ταα]αϊῦ Μοπά. 
Οἵ περιεωρῶνϑ' ὅ τι οἱ. Ηοτν. Ῥ. 68, 8564 ἀαθιΐο 1 5α. ἐνδε- 

ξαμένη μάλιστα αὐτῶν Υ, αὐτῶν ομι. ἱ 9 αὐτοῖς ΟἹ, ΘΟΥΥ. 
ΟΜεμα. 19 σφίσι ἀρ]ουὶ τπϑ]αϊὸ Μοεπά., πθὸ γϑγεϊῦ Ό, αὰο αα1- 

ἄρχῃ ὩΪΗ1] ῥσγοθδίυσ 50. δαὺ Ἰδοιμδτα ρῬοβὺ ὅρκῳ βἑαὐαδπάδτηι 
δαῦ καὶ ἀδΘ]ο πάχη ὀθηβαῖῦ βοῦν. 21 ἐθέλουσι] μέλλουσι οἱ. 
Κρὴ μηδέν᾽ αὑτοῖς Μοπᾶ. (μηδένα αὐτοῖς Μιιβοτ.), μηδὲν 
αὐτοῖς ἸἸΌΥῚ ἐπιϑειάσαι ταϑ]αϊῦ ΜΌβρΥ., Ῥϑυρθυᾶχη 22 ἂρ- 
χοντος οἱ. Μϑηά.. βϑθα ἀβδέϊνγυβ σγϑαϊὺ ΤΥ 8 8117. Υ 8 818 
9 5. ἑχόντες οἱ. Μοπᾶ., ζογΐαββθ γϑοῖθ, βϑθα ἐοίϑ τα ξὶο ἰηᾶθ 80 
ἐπὶ ὕρχῳ παυὰ 1ἰ8 ῬΙαμ 
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τας οὐδὲ πρὶν ἢ δεῖσαι περὶ σφῶν αὐτῶν, ἀνῃρημέ- 
νου τὲ Πομπηίου καὶ ἐπὶ Πομπηίῳ μυρίων ἄλλων, 

ψηφίσασθαι. ὃ δὲ ᾿Αντώνιος ἐφορῶν αὐτοὺς χαὶ ἐφ- 
εδρεύων, ἐπειδὴ λόγων ὕλην οὐκ ἄπορον οὐδὲ ἀναμ- 

φίλογον εἶδεν ἐσφερομένην, ἔγνω τὸ ἐνθύμημα αὐτῶν 

οἰκείῳ φόβῳ καὶ φροντίδι περὶ σφῶν αὐτῶν διαχέαι. 
εἰδὼς οὖν τῶν βουλευτῶν αὐτῶν πολὺ πλῆϑος ἔς τε 
τὰς ἀρχὰς τὰς ἐν ἄστει καὶ ἐς ἱερωσύνας καὶ ἐϑνῶν ἢ 

στρατοπέδων ἡγεμονίας ὑπὸ τοῦ Καίσαρος εἰς τὸ μέλ- 

λον ἡρημένους (ὡς γὰρ ἐπὶ χρόνιον στρατείαν ἐξιὼν 
ἐπὶ πενταετὲς ἥρητο), σιωπὴν ὡς ὕπατος ἐπικηρύξας 

ἔφη" “τοῖς αἰτοῦσι περὶ Καίσαρος ψῆφον ἀνάγκη τάδε 

προειδέναι, ὅτι ἄρχοντος μὲν αὐτοῦ καὶ αἱρετοῦ προ- 
στάτου γενομένου τὰ πεπραγμένα καὶ δεδογμένα πάντα 

κύρια μενεῖ, δόξαντος δ᾽ ἐπὶ βίᾳ τυραννῆσαι τό τε 

σῶμα ἄταφον τῆς πατρίδος ὑπερορίξεται καὶ τὰ πε- 

πραγμένα πάντα ἀκυροῦτοαι. ἔστι δέ, ὡς ὅρῳ περιλαβεῖν, 

ἐπὶ πᾶσαν ἀφικνούμενα γῆν καὶ ϑάλασσαν. καὶ τὰ 

πολλὰ αὐτῶν οὐδὲ βουλομένοις ἡμῖν ὑπακούσεται" καὶ 

δείξω μετ᾽ ὀλίγον. ὃ δέ ἐστι μόνον ἐφ᾽ ἡμῖν, ὅτι χαὶ 

πεοὶ μόνων ἐστὶν ἡμῶν, τοῦτο ὑμῖν προϑήσω πρὸ τῶν 
ἄλλων, ὡς ἂν ἐν τῷ εὐμαρεῖ τὴν εἰχόνα τῶν δυσ- 

χερεστέρων προλάβοιτε. ἡμεῖς γὰρ αὐτοὶ σχεδὸν ἅπαν- 
τὲς οἱ μὲν ἤρξαμεν ὑπὸ τῷ Καίσαρι, οἱ δὲ ἔτι ἄρχομεν 

αἱρετοὶ πρὸς ἐκείνου γενόμενοι, οἱ δὲ ἐς τὸ μέλλον 
ἄρχειν κεχειροτονήμεϑα᾽ ἐς γὰρ πενταετές. ὡς ἴστε, 

11 πανταετὲς Β 1ὅ μενεῖ Β οὐ ΠΙιᾶ., μένει ΥΙ, να]ρὸ 
16 τῆς πατρίδος ἀο]οπάυτη οἱ. Μομᾶ., πουα ῥσουθὈ} 1 
19 καὶ] ὡς οἱ. Μυβργ., 564 καὶ ΒΙτ]}1ῦο᾽ 8. ὅ817 οχίγ. 21 ἡμῶν] 
ὑμῶν 22 ἐν οτι. Υ͂ 28 προλάβοιτε] λάβοιτε 1, λάβητε 
οἱ. Μυβρυ. 26 ζὑπ᾽ αὐτοῦ κεχειροτονήμεϑα οἱ. Μοπά., ἱπαΐῦ, 
ῬΙΟΡύου νουθα πρὸς ἐκείνου, ἀπδ δηξθοθαπηΐ 

19 



᾿γαινο δοϊ ἰοϊξα ἢ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Β. οθῖ 

καὶ τὰ ἀστικὰ ἡμῖν καὶ τὰ ἐτήσια καὶ τὰς τῶν ἐϑνῶν 

στρατοπέδων ἡγεμονίας διετάξατο. εἰ δὴ ταῦτα 

ὑμεῖς ἑχόντες ἀποϑήσεσϑε (ἐστὲ γὰρ ὑμεῖς τοῦδε μά- 

λιστα κύριοι), τόδε πρῶτον ὑμᾶς ἀξιῶ κρῖναι" καὶ τὰ 

5 λοιπὰ ἐποίσω᾽". 
) δὃἣ μὲν δὴ τοιοῦτον αὐτοῖς οὐ περὶ Καίσαρος, ἀλλὰ 

περὶ σφῶν αὐτῶν δαλὸν ἐξάψας ἡσύχαξεν" οἱ δ᾽ εὐϑὺς 

ἀνεπήδων ἀϑρόοι μετὰ βοῆς, οὐχ ἀξιοῦντες ἐπὶ χειρο- 

 τονίαις ἄλλαις οὐδ᾽ ἐπὶ τῷ δήμῳ γενέσϑαι μᾶλλον ἢ 

ὁ βεβαίως ἔχειν, ἃ ἔλαβον. τοῖς δὲ καὶ ἡλικίας τι νεώτε- 
ρὸν ἢ ἄλλη πρὸς χειροτονίαν ἐναντίωσις ὑποῦσα ἀν- 

᾿ηρέϑιξε. χαὶ τῶνδε αὐτὸς ὃ ὕπατος ἐξῆρχε 4ολοβέλ- 

'“λας᾽ οὐ γὰρ αὐτῷ δυνατὸν ἐφαίνετο κατ᾽ ἔννομον 

χειροτονίαν ὑπατεῦσαι, πέντε καὶ εἴχοσυιν ἐνιαυτῶν 

6 ὄντι. ὀξεῖα δὴ τοῦ χϑὲς ὑποχριναμένου μετασχεῖν τῶν 

“γεγονότων ἐγίγνετο μεταβολή, λοιδορουμένου τοῖς πολ- 

λοῖς, εἰ τοὺς ἀνδροφόνους τιμᾶν ἀξιοῦντες τοὺς ἄρ- 

χοντας σφῶν ἀτιμώσουσιν ἐς εὐπρέπειαν τῆς ἐκείνων 

᾿ ταν οἵ δὲ αὐτόν τε τὸν Ζ]΄ολοβέλλαν καὶ τοὺς 

Ὁ ἄλλους ἐπήλπιξον χάριν ἐκ τοῦ δήμου λαβόντες ἐς 

ὡς αὐτὰς ἀρχὰς ἀποφανεῖν αὐτίκα καὶ οὐκ ἀρχόν- 

τῶν ἀλλαγήν, ἀλλὰ μόνης ἔσεσϑαι χειροτονίας ἐπὶ τὸ 

Ι ἘῸ ἩΕῸΣ 

ὉΠ -τἀστυκὰθ ἡμῖν, ὃ ΒΌΡΓΑΒου. ἃ τὰ. 1, Υ, ὑμῖν οοὐθυῖ τὰ 
μω Υ, τὰ ἐτήσια οδἰοτ!, τὰς ἱερατείας οἱ. Μοπᾷ.; δῃι {τὰ ἱερατικὰ »τὰ 

 ἐτήσια οἵ, 8 ὅ88; Κα61] ρούίυβ κατὰ τὰ ἔτη Ῥτοὸ καὶ τὰ ἔτη Θοα1018 γ 
δαὶ ᾿ᾳθοὺ 4 καὶ τὰ] κάτα τὰ οἱ. Ν800Κ, οἴ. δὰ 8. ὅ86 οὐ 8.649 

0 τοῖς δὲ] τοὺς δὲ οἱ. ΜΙοπά., 56α ἴὰπρο ἀδύϊνατα ουτη ὑποῦσα 
| Ε τὸ οἱ. ρου. ρ. 68, Ββαυπα τη8]6, οἵ. ΠῚ 8 120 12 ὁ αὐτὸς 
᾿ ᾿ 

ὕπατος νῦ 14 πέντε καὶ εἴκοσιν] βΒαβροούαν: πυτηθυυτη Υ 656- 
᾿ς Βδυρύ, Ρ. Οοτηθ]ῖτβ 0] 8 06118, Ῥτορσν. Μ.- ΟἸΔά 80} (1880) Ρ. 4 Βα., 
 τδίαβ κε΄ σοΥταρύμτη 6586 6Χ λε΄ 18 ἀτιμάσουσιν οἱ. ΟΟὉ. Ρ. 218, 
οὗ 8 661 20. λαβόντας οὐ 21 ἀποφανῆναι Οφ]θηΐατη Ββοοαξαβ 
οἷ. ὅθι. (ἀθθοθαὲ ἀποφανήσεσϑαι), ἴᾳτο ὑγδαϊθα βουνανὺ Μπά. 
90]. Ῥ. 268 ν. 18. 20 ἐς οι. Υ͂ 
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9608 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. [.Δηΐ. οἰ.1,ορ. αγιΐο οἰγίαηι 

νομιμώτερον ἐκ τοῦ μοναρχικοῦ" ὃ χαὶ χόσμον αὐτοῖς 
οἴσειν ἔν τε μοναρχίᾳ καὶ δημοχρατίᾳ τὰ ὕμοια προ: 

τιμωμένοις. χαὶ τούτων ἔτι λεγομένων ἔνιοι τῶν 
στρατηγῶν τὰς ἐσϑῆτας ἐπὶ ἐνέδρᾳ τῶν ἀντιλεγόντων 
ἀπετίϑεντο, ὡς καὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν ἄλλων αὐτὰς ἀντι- 

ληψόμενοι νομιμώτερον. τοῖς δὲ ἥ τε ἐνέδρα κατεφαί: 
νετο, χαὶ οὐδὲ χυρίους ἔτι τῆσδε τῆς χειροτονίας ἐσο: 

μένους ἤδεσαν. ' 
ὧδε δὲ ἔτι ἐχόντων, ὃ ᾿ἀντώνιος καὶ ὃ “έπιδος ἐχ 

τοῦ βουλευτηρίου προῆλθον" καὶ γάρ τινὲς αὐτοὺς ἐκ 
πολλοῦ συνδραμόντες ἐχάλουν. ὡς δὲ ὥφϑησαν ἐχ με: 

τεώρου χαὶ σιγὴ κεκραγότων μόλις ἐγίγνετο. εἷς μέν 
τις ἐβόησεν, εἶτε χατὰ γνώμην ἰδίαν εἴτε παρεσκευα: 

σμένος" “φυλάσσεσϑε παϑεῖν ὅμοια". καὶ ὃ ̓ Αἀντώνιος 
αὐτῷ παραλύσας τι τοῦ χιτωνίσκου ϑώρακα ἐντὸς ἐπ’ 

εδείκνυεν, ὑπερεϑίξων ἄρα τοὺς ὁρῶντας ὡς οὐχ ἐνὸν 

σώξεσϑαι χωρὶς ὅπλων οὐδὲ ὑπάτοις. ἐπιβοώντων δ᾽ 

ἑτέρων τὸ πεπραγμένον ἐπεξιέναι χαὶ τῶν πλεόνων 
περὶ τῆς εἰρήνης παρακαλούντων. τοῖς μὲν περὶ τῆς 

εἰρήνης ἔφη" “περὶ τούτου σκοποῦμεν, ὡς ἔσται τὲ καὶ 

γενομένη διαμενεῖ" δυσεύρετον γὰρ ἤδη τὸ ἀσφαλὲς 
αὐτῆς. ὅτι μηδὲ Καίσαρα ὥνησαν ὅρκοι «τοσοίδε καὶ 

ἀραΐί᾽. ἐς δὲ τοὺς ἐπεξιέναι παρακαλοῦντας ἐπιστρα: 

1 νομιμώτερον ϑοδν., νομικώτερον ἱ, ἰοφαϊίογοηι (οὐοαἰογ 1 
7ογοὴ Ὁ, μονιμώτερον Ὁ ὅ 5ᾳ. ἀναληψόμενοι οἱ. Μοηά., Ῥ6π6 
1 54ᾳ. ἤδεσαν ἐσομένους ἃ Ὁ 12 ἐγεγένητο Ὑ6] οἰΐδτη ἐγένετο 
οἱ. Μεπᾶ., ἱπαΐ., οἵ. ργαθϑὶ 1 αὐτῷ] οὐτὰ Ο οταἱὐϊ φαὺ αὐτέκο 
ΒΟΥΙΡῚ ταϑ]υϊὺ Μοπηα., αὑτῷ Π]1α., Β6α 1πύθ]]6 ρα “Δ ο]διηδηεὶ 15}1 
μὲν ρῬοβὺ ϑώρακα 88. ἱ 10 ἄρα] ἅμα οἱ. Κτοῦβ, 6 Ῥεδθ- 
Ῥοβιτοηβϑᾶν. 1 (1884) Ρ᾿. 48 δάπ. 1, οαἱϊ ΠΟΙ ἈΒΒΘΕΘΙΟΥ 18 ἑτέρων 
ϑομν,., ἑκατέρων 1101] 19 περὶ] αἰτοθίαπθ ὑπὲρ τηϑ]υὺ Μοπά,, 
οὗ, 8 810 οὐ δάπ. 101. 20 εἰρήνης (παρακαλοῦσιν οἱ. Μεπά., 
αποὰ ἴδο116 βαραυᾶϊαβ σχοπῶμεν 1 832 ὅτι] ὅτε οἱ. Μοπᾶ., 
Β6α οὗ 8 δ49 τοὺς μὲν γὰρ εἰοα. ἧ. 
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φεὶς ἐπήνει μὲν ὡς εὐορχότερα καὶ εὐσεβέστερα αἱρου- 

μένους καί “αὐτὸς ἄν", ἔφη, “συνετασσόμην ὑμῖν καὶ 

τὰ αὐτὰ πρῶτος ἐβόων, εἰ μὴ ὕπατος ἦν, ᾧ τοῦ λεγο- 

μένου συμφέρειν μᾶλλον ἢ τοῦ δικαίου μέλει" ὧδε γὰρ 

ἡμῖν οἱ ἔνδον παραινοῦσιν. οὕτω δέ που καὶ Καῖσαρ ὕ40 

αὐτός. οὺς εἷλε πολέμῳ τῶν πο Σρεῶν, διὰ τὸ συμ- 

φέρον τῆς πόλεως περισώσας ὑπ’ αὐτῶν ἀπέϑανε᾽. 

᾿ς τοιαῦτα τοῦ ᾿Αἀντωνίου παρὰ μέρος τεχνάξοντος οἱ δ41 

ἀμύνειν τοῖς γεγονόσιν ἀξιοῦντες “έπιδον ἠξίουν ἀμύ- 

ὁ γειν. “επίδου δέ τι μέλλοντος λέγειν, οἱ πόρρω συν- 

ξστῶτες χατελϑεῖν αὐτὸν εἰς τὴν ἀγοῤὰν ἠξίουν. ἵνα 

ὁμαλῶς ἅπαντες ἐπαχούσειαν. καὶ ὃ μὲν εὐθὺς ἤει. 48 

᾿νομίξων ἤδη. τὸ πλῆθος τρέπεσϑαι. καὶ ἐπὶ τὰ ἔμβολα 

Τὸν ἔστενε καὶ ἔκλαιεν ἐν περιόπτῳ μέχρι πολ- 

,λοῦ. ἀνενεγκὼν δέ ποτὲ εἶπεν" “ἐνταῦϑα χϑὲς μετὰ 

Καίσαρος ἰστώμην, ἔνϑα νῦν ἀναγχάξομαι ξητεῖν περὶ 

Καίσαρος παπρρημένον, τί βούλεσϑε᾽. ἀναβοησάντων δὲ 

᾿πολλῶν" ᾿ “ἀμύνειν σε τῷ Καίσαρι". ἀντανεβόησαν οἱ 

-- "πὴν οἰρήνην τῇ πόλει". ὃ δὲ τούγριο μὲν 549 

᾿ οβᾷ Καίσαρι ον πρκήμο ήδαμρῳ, οἱ τῶν ὀμο- 
μοχότων ἄριστοι εἶναι λεγόμενοι. . πρὸς δὲ τοὺς ἀμύ- ὕδ0 

νειν ἀξιοῦντας ἐπιστραφείς “ὃ ἡὴν Καϊσὰῃ ἡμῶν", ἔφη. 
“μεϑέστηκεν, ἱερὸς τῷ ὄντι χαὶ τίμιος ἀνήρ. τὴν δὲ 

πόλιν τοὺς ὑπολοίπους αἰδούμεϑα βλάψαι. χαὶ τάδε", 
» “σχοποῦσιν ἡμῶν οἱ πφόβονλοιν, χαὶ δοκεῖ τοῖς 

σιν". ἀναχραγόντων δὲ αὖϑις “᾿ἐπέξιϑι μόνος". ὑῦι 

᾿ ἁμέλζειν δ)εῖ οἱ. Μπά. ὅ ὑμῖν ὨΙΔ., ἔγρορτ., αὐ νἱἀοὕαν. 
16 ΊΙ0 τέο. λέξειν βού. Μϑπηᾷ., οὗ. ἘΕΕῚ 882 18 ἀντε- 

ἤσαν οἱ. ΝΔΌΟΚ, ᾿ἸΩΤΏΠΘΙΠΟΥ ΒΘΙΤΠΟΙΏ ΙΒ Ῥοβέθσϊοστιτη 20 ἢ] ἣ οἱ. 
ἴα, αὍὁ πο ΟΡΒ 24 ὑμῶν νου Ὁ 28 ἀνακραγότων (510) Β 

Ϊ 

᾿ 
Τ᾿ 
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210 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β. [Περϊάνι8 ρορμέ. Ἠιαῖ. 

“ βούλομαι," εἶπε, “καὶ εὔορκόν ἐστί μοι καὶ μόνῳ. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐμὲ καὶ ὑμᾶς βούλεσϑαι δεῖ μόνους γὰρ. 
μόνους ἀντιτιϑέναι. 

τοιαῦτα καὶ τοῦτον αν νυν οἱ μισϑωτοὶ φιλό! 

τιμὸν εἰδότες ἐπήνουν καὶ ἡροῦντο ἐπὶ τὴν Καίσαρος 
ἱερωσύνην. τοῦ δὲ ἥψατο μὲν ἡ ἡδονή, “μέμνησθε, 

δὲ ἔφη “μοι τοῦδε καὶ ὕστερον, ἂν ἄξιος εἶναι δοκῶ. 

μᾶλλον οὖν ἔτι παρρησίᾳ διὰ τὴν ἱερωσύνην ὑπὲρ τῆς 
εἰρήνης τῶν μισϑωτῶν ἐνισταμένων, “ἀσεβὲς μέν, 

ἔφη, “χαὶ παράνομον, ἐργάσομαι δὲ ὅμως. ὃ βούλεσϑε". 

καὶ εἰπὼν ἐς τὸ βουλευτήριον ἀνέτροχεν; ἐν ᾧ πάντα 

τὸν χρόνον τόνδε ὃ “Ζ)΄ολοβέλλας ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς ἐν- 

ἔστατο ἀσχημόνως. καὶ ὃ ᾿ἀντώνιος. ἀναμένων ἅ 

τὰ ἐν τῷ δήμῳ γιγνόμενα, σὺν γέλωτι αὐτὸν ἐφεώρα᾽ 

καὶ γὰρ ἤστην διαφόρω. ὡς δὲ ἅλις ἔσχε τῆς ὄψεως 
χαὶ οὐδ᾽ ἐν τῷ δήμῳ τι γεγένητο ϑερμότερον. τοὺ, 

μὲν οὖν ἄνδρας ἔγνω περισώξειν ὑπὸ ἀνάγκης. ἐπι- 
χρύπτων τὴν ἀνάγχην καὶ ὡς ἐν βαρυτάτῃ χάρι ΐ 

περισώζων, τὰ δὲ τῷ Καίσαρι πεπραγμένα κυροῦν 

συμβόλῳ καὶ τὰ βεβουλευμένα συντελεῖν. σιωπήν τὲ 

χαταχηρύξας αὖϑις ἔλεγεν" “ἐγὼ περὶ μὲν τῶν ἅμαρ- 
τόντων πολιτῶν, ὦ ἄνδρες ὁμότιμοι. σκεπτομένοιθ, 

8 ἀντιτιϑέναι ΟἹ, οοπίγασίοογε Ὁ. ἀντιτίϑεσθϑαι οἷ. Μυβρτο, 
ἀντιτεῖναι 5ογ. Μεπά.; οὗ, ΜΙΐΗν. ο. δ1 ὅ ἡροῦντο] εἰ αὐ βαφοῦ-, 
ἀοίζινι Οαθϑαγὶς ἐποιυηνάπιηι αὐ]ιογἑαγιέιν νου εν Ὁ, τϑοῦῖϑ ᾿πίθ]θσθηβε, 
ΟΥ̓ΘαγΘ νοϊθθαμῦ; οἵ. Μοχητηβθῃ, Ἢ. διραίδυ. Π Ρ. 81 δάη. 8. 
Ὀχυχηϑημ 1" Ῥ. Πα ἡ ἀορ]οπαάστῃ οἱ. Μοπά., οοηύτῳ Κγαῦ 
Ῥ. 22 8 δαυὖ μείζονι Ῥτο μᾶλλον αὖ μᾶλλον οὖν ἔτι {καὶ μείξον " 
παρρ. ἀοδίαοτανὺ Μοπᾶ., αὖ οὗ 8ὶ ΟἿ οχίγ. 18 ἅμα] ἄρα αἱ. 
Μεπμᾶ., αὐαοα πο ῬΤΌΡΟ 1ὅ ὡς δὲ ὅοῦπ., ὥστε (ὥς τε Β) ΠΌΤ] 
11 οὖν ἀο]οραῦ ϑοῦν., αὖ ὁχ τποσο Ἡθγοάοῖθο (οἵ. ϑἰθίη δὰ Ἠδγοαοῖ 
1, 182) Ῥοβίδατηι οϑῦ 18 δυὺ (χρείᾳ) δὰ βαρυτάτῃ ἀἀάδοπάυπῃ 
ὁχ Οὶ δυΐ βαϑυτάτῃ βοτϊ θθπάσῃῃ οἱ. Μοηᾶ., ἐν βαρυτάτοις ΚΕ] 
19 περισώξων ὅομν., περισώξει Ὁ, περισώζξειν 1 21 μὲν οτη. Υ 



αἴέξογα «ΑἩΐ. ηι ϑοπαΐι οὐαί 01] ἘΜΦΎΛΤΙΩΝ Β. 71 

ὑμῖν οὐδὲν ἐπεφϑεγγόμην᾽ περὶ δὲ Καίσαρος ἀντ᾽ 

ἐκείνων ψῆφον αἰτοῦσιν ἕν ἐκ τῶν Καίσαρος ἔργων 

προύϑηκα μέχρι νῦν. καὶ τοσούτους ἡμῖν τὸ ὃν ἀγῶ- 

νᾶς ἤγειρεν. οὐχ ἀλόγως" εἰ γὰρ ἀποθησόμεϑα τὰς 

5 ἀρχάς. ὁμολογήσομεν ἄνδρες τοσοίδε καὶ τοιοίδε ἀν- 

αξίως αὐτῶν τετυχηκέναι. ὅσα δ᾽ οὖν μηδὲ ἐπακούσεται 

ῥᾳδίως, ἐπισκέψασθε νῦν αὐτὰ καὶ συναριϑμεῖτε κατά 

τε πόλεις καὶ κατὰ ἔϑνη καὶ βασιλέας καὶ δυνάστας. 

πάντα γὰρ δὴ σχεδὸν εἰπεῖν, ὅσα ἐξ ἠοῦς ἐπὶ δύσιν 

τοὺ Καῖσαρ ἡμῖν ἐχειρώσατο δυνάμει καὶ κράτει. συν- 

44α 

ὅδ 

εστήσατο., νόμοις καὶ χάρισι καὶ φιλανϑροωπίαις βεβαι- 

ὠσάμενος᾽ ὧν τίνας ὑποστήσεσθαι δοκεῖτε ἀφαιρου- 

μένους. ἃ ἔλαβον, εἰ μὴ πάντα ἐμπλῆσαι πολέμων 

ἐϑέλετε. οἱ τῇ πατρίδι ὡς ἀσϑενεστάτῃ μάλιστα οὔσῃ 
τὸ τοὺς ἐναγεῖς περισώξειν ἀξιοῦτε; καὶ τὰ μὲν πορρωτέρω 

τοῖς τε δεινοῖς ἔτι καὶ τοῖς φόβοις ἀφεστηκότα ἐάσω" 

ἃ δὲ οὐκ ἀγχοῦ μόνον ἐστὶν ἡμῖν. ἀλλὰ σύνοικα ἀνὰ 

τὴν ᾿Ιταλίαν αὐτήν. τοὺς τὰ νικητήρια λαβόντας καὶ 

χατὰ πλῆϑος ἅμα τοῖς ὅπλοις. ὡς ἐστρατεύοντο. ὑπὸ 

φοτῇ αὐτῇ συντάξει συνῳχισμένους ὑπὸ Καίσαρος, ὧν 

᾿ς ἔτι πολλαὶ μυριάδες εἰσὶν ἐν τῇ πόλει, τί νομίξετε 

πράξειν ἀφαιρουμένους. ὧν εἰλήφασιν ἢ προσδοκῶσι 

λήψεσϑαι πόλεών τε καὶ χωρίων; καὶ τοῦδε μὲν ὑμῖν : 

ὃ ὑμῖν 1ὸ 6 δ᾽ οτι. ἱ ἐπακούσεται Οἱ, ε ΒΌρτδ αἱ 
δαᾶϊίο, Υ', ἐπηκούσατε γοτυϊὺ Ο, ὑπακούσεται οἷ. ὅσον... να]ρο, 
866. οὗ Βοῖββ. δὰ δ88. Ὁ. ἔν. 49, 6 1 αὐτὰ ΟἹ, αὐτοὶ οἱ. 
ΝδΌΟΚ, τθο. Μοπά. 9 δύσει 1 10 5ᾳ. ασραῦα ρμαυΐϊεανὺ βοῖν. 

᾿ς 11βα. ἐβεβαιώσατο οἱ. Μοπάᾶ., 5Βρᾷ βΒαθαιάϊο ἡμῖν δᾶ συνεστήσατο, 
᾿ς γψόμοις οἷο. δα βεβ. τοίοτθπβ 12 ὑποτήσεσϑαι. (519), Βρἃ τη 8ὰ- 

Ῥτάβου., Β 10 τοῖς τε δεινοῖς --- ἀφεστηκότα] Βδρβιῦ βομν. (588 
ΟΠ οὗ ἐ ΤΙ γΡ. 184), ἐφεστηκότα οἱ. ΚΘΙ], Ῥτοθθ Ὁ 6 τ᾽ 11 ἡμῖν, 

ΠΟ ΘΟΥΤ. ὁΧχ ὑμῖν, Υ΄', ὑμῖν οθἰουϊ 19 ὡς ἐστρατεύοντο ἀρ]οραὶ 
Μομα,, αὖ Πῖβ γνϑυθ]β θχρηοδίαν τῇ αὐτῇ συντάξει 
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19 ἘΜΦΥΎΛΤΙΩΝ 8. [αἰέογα ΑἨΐ. ἡη, ϑοηαΐι, οὐαΐῖο 

καὶ ἡ παρελθοῦσα νὺξ τὴν εἴχόνα ἔδειξε. δεομένοις 

γὰρ ὑμῖν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτόντων ἀντιπαρέϑεον ἐκεῖνοι 
μετὰ ἀπειλῆς τὸ δὲ σῶμα τοῦ Καίσαρος συρόμενον 

καὶ αἰκιζόμενον καὶ ἄταφον ῥιπτούμενον (καὶ γὰρ ταῦτα 
ἐχ τῶν νόμων τοῖς τυράννοις ἐπιτέτακται) περιόψεσϑαι 

νομίξετε τοὺς ἐστρατευμένους αὐτῷ; καὶ τὰ Κελτῶν 

χαὶ Βρεττανῶν νομιεῖν, ἃ εἰλήφασιν, ἕξειν βέβαια 
τοῦ δόντος ὑβριξομένου;: τί δὲ τὸν δῆμον αὐτὸν ἐργά- 

σεσϑαι; τί δὲ τοὺς ᾿Ιταλιώτας; πόσον δὲ ὑμῖν ἔσεσϑαι 

φϑόνον παρά τε ἀνδρῶν χαὶ ϑεῶν, ἐνυβρίζουσιν ἐς 
τὸν ὑμῖν τὴν ἡγεμονίαν μέχρις ὠκεανοῦ. ἐπὶ τὴν ἄγνω- 
στον προαγαγόντα; καὶ οὐκ ἐν αἰτίᾳ καὶ καταγνώσδει 

μᾶλλον ἔσεσθαι τὴν τοσήνδε ἡμῶν ἀνωμαλίαν, εἰ τοὺς 
μὲν ὕπατον ἐν βουλευτηρίῳ καὶ ἱερὸν ἄνδρα ἐν ἱερᾷ χω- 

ρίῳ, βουλῆς ἀγηγερμένης, ὑπὸ ὄψεσι ϑεῶν κατακανόντας 
τιμᾶν ἀξιώσομεν, ἀτιμοῦν δὲ τὸν καὶ τοῖς πολεμίοις δι᾽ 

ἀρετὴν τίμιον; τούτων μὲν οὖν ὡς οὔτε ὁσίων οὔτε 
ὅ02 ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντων προλέγω πάμπαν ἀπέχεσϑαι" γνώμην 

δὲ ἐσφέρω τὰ μὲν πεπραγμένα χαὶ βεβουλευμένα τῷ 

Καίσαρι πάντα κυροῦν. τοὺς δὲ ἁμαρτόντας ἐπαινεῖν 

μὲν οὐδενὶ τρόπῳ (οὐ γὰρ ὅσιον οὐδὲ δίκαιον, οὐδὲ 
σύμφωνον ἔτι τῷ κυροῦν τὰ Καίσαρι πεπραγμένα), 
περισώξειν δὲ ἐξ ἐλέου μόνον. εἶ ἐϑέλοιτε. διὰ τοὺς 

οἰχείους αὐτῶν καὶ φίλους. εἶ δὴ καὶ τόδε αὐτὸ οἵδε 
λαμβάνειν ὑπὲρ ἐχείνων ὁμολογοῖεν ἐν χάριτος μέρει. 

8 5α. ἐργάσεσϑαι Ἡ. ϑύξορῃ., ἐργάσασϑαι Οἱ 10 ἀνδρῶν] 
ΟἿ, δϑά Ὶ 8 331 11 μέχρις 5011081 οὑτὰ Β, μέχρι να ]ρὸ 
{καὶ ἐπὶ οἱ. Μομᾶ., ἐπὶ τὴν ἄγνωστον φοίϊιβ 46]. Ναῦοῖκ, 56 
ἀϑυπηαθύοη δῦ τηβχίτηθ τῃϑύουϊοαση: οἵ, ν. 28, 8 510 οχύσγ. 8110] 
18 ὑμῶν ΥγῸ0 1ὅ ἐγηγερμένης, αὖ νἱάούίυτ, 1 κατακτανόν- 
τας 20 5α. οὐδενὶ τρόπῳ μὲν ἐπαινεῖν, ΠΪΒῚ Ρούϊι8 μὲν ϑηΐθ 
τρόπῳ φοδυϊ, Υ 24 αὐτὸ] αὐτοὶ νοτύῦϊὐ Ο, 50 Ῥγϑῖηθ καὶ 
τόδε αὐτὸ οὐ ἐν χάριτος μέρει 
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ΚΑ Οἱ ἀο οοηὐι αξὶβ οἰ6.1 ἘΜΦΎΛΤΙΩΝ Β. 8 

δ τοιαῦτα εἰπόντος τοῦ ᾿ἀντωνίου σὺν ἀνατάσει τε 

᾿ χαὶ δρμῇ βαρυτέρᾳ, γίγνεται δόγμα, ἡσυχαξόντων ἤδη 

χαὶ ἀγαπώντων ἁπάντων. φόνου μὲν οὐκ εἶναι δίκας 

ἐπὶ τῷ Καίσαρι, κύρια δὲ εἶναι τὰ πεπραγμένα αὐτᾷ 

ὁ πάντα χαὶ ἐγνωσμένα. “ἐπεὶ τῇ πόλει συμφέρει. ἐβι- 

ἄσαντο γὰρ τόδε ἐς ἀσφάλειαν οἱ τῶν περισωξομένων 

οἰκεῖοι προστεϑῆναν μάλιστα. ὡς οὐ δικαίως φυλασ- 

σόμενα μᾶλλον ἢ διὰ χρείαν. καὶ ὃ ᾿Δντώνιος αὐτοῖς 

ἐς τοῦτο ἐνέδωκεν. ἐψηφισμένων δὲ τούτων. ὅσοι 

τὸ τῶν χληρούχων ἡγεμόνες ἦσαν, ἠξίουν ἴδιον περὶ 

σφῶν ἐπὶ τῷ κοινῷ δόγμα ἕτερον γενέσϑαι. βεβαιοῦν 

ἐπιδεικνὺς τῇ βουλῇ τὸν φόβον. γίγνεται μὲν δὴ καὶ 

τοῦτο χαὶ ἕτερον αὖ περὶ τῶν ἐξιόντων ἐπὶ τὰς ἀπ- 

τὸ οἰκίας ὅμοιον" Δεύχιον δὲ Πείσωνα, ὅτῳ τὰς διαϑήκας 
ὁ Καῖσαρ παρετίϑετο, τοῦτον ἤδη τὸν τρόπον τῆς 

βουλῆς διαλελυμένης τινὲς περιστάντες παρεκάλουν 

μήτε τὰς διαϑήκας προφέρειν μήτε ϑάπτειν τὸ σῶμα 

᾿ φανερῶς, μή τι νεώτερον ἕτερον ἐχ τούτων γένοιτο. 

30 χαὶ οὐ πειϑόμενον ἠπείλουν ἐσαγγέλλειν., ὅτι τὸν δῆμον 

οὐσίαν τηλικαύτην ἀφαιροῖτο γιγνομένην κοινήν, αὖϑις 
})6 ἄρα ἐνσημαινόμενοι τὴν τυραννίδα. ἐχβοήσας οὖν ὃ 

᾿ Πείσων ὅτι μέγιστον χαὶ τοὺς ὑπάτους ἔτι παροῦσάν 

᾿ θὲ τὴν βουλὴν ἀξιώσας συναγαγεῖν. εἶπεν" “οἱ τύραν- 
ββ νὸν λέγοντες ἕνα ἀνῃρηκέναι τοσοίδε ἡμῶν ἀνϑ᾽ ἑνὸς 
ἢ Ὁ ΕΞ 

| πὸ βαρυτάτῃ οἱ. Μεπά., ᾿παῦ., αὖ νἀ οὕαν 10 ἦσαν] παρῆσαν 
 Χ Ὁ (αἀογαηξ) οἱ. Μομᾶ. 6011. Οἷο. δὰ Αὐῦ. 14. 14, 2 “αἱ 
᾿ δηλ ῦϊ δαθτδηΐ᾽ 1154. βεβαιοῦν αὐτῶν ϑομπ., βεβαιούν- 
᾿ς τῶν ΟἹ 1454. ἀποικίας Μυβργ., ἐποικίας ΟἹ 16 παρετέ- 
Ι θειτο οὕτα ΒΕ. τηδ]αἱξ Μοπᾶ., παρέϑετο Νάυοκ, οἵ, ργϑοῖ. 
᾿ 

{ 
20 πειθομένου ἃ, ἀποᾶ ἱτατηουῖίο ῥγορανὶῦ ΟὉΡ. ρ. 2818 ἐσαγ- 
γελεῖν 50γ. Μαπᾶ., ἔοτύ. τϑοῦθ 21 γενομένην οἱ. Μεοπά., οἵ 
Ρ 24 5α. οἱ τύραννοι Υ 2ῦ ἕνα ἀθ]6Υηὶ νοϊαϊῦ Μομα. 

᾿ ἀν θυληύα ΤΙ 1Ω 

44α. (Ο. 

δ05 

ὅ64 

ὅθ 

αὐτῶν τὰς κληρουχίας. καὶ οὐκ ἐκώλυεν ὃ ᾿ἀντώνιος, ἡ 

ὅθ06 

ὅθι 
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508 

869 

ὅτο 

δ᾽ 1 

τῷ 

ο᾽Δ ἘΜΦΥΛΙΩΝ Β, [8΄. Οἱ ἀ ἐδδίαηι. οἱ ξυώιογ 6 Οαε8. 

ἤδη τυραννοῦσιν" οἱ ϑάπτειν μὲ κωλύουσι τὸν ἀρχι- 

ἐρέα καὶ τὰς διαϑήκας ἀπειλοῦσι προφέροντι καὶ τὴν 
ἩΨΕΥ ’ ς ΄ . » 

οὐσίαν δημεύουσιν αὖϑις ὡς τυράννου. καὶ τὰ μὲν 
ἢ ͵ 5 ων , , δον Χ ᾽ ἐπὶ τούτοις αὐτῷ πεπραγμένα κεκύρωται᾽ ἃ δὲ ἐφ᾽ 

ἑαυτῷ κατέλιπεν, ἀχυροῦσιν. οὐ Βροῦτος ἔτι οὐδὲ, 

Κάσσιος, ἀλλ᾽ οἱ κχἀκείνους ἐς τόνδε τὸν ὄὕλεϑρον 

ἐχριπίσαντες. τῆς μὲν οὖν ταφῆς ὑμεῖς ἐστε κύριοι, 
τῶν δὲ διαϑηχῶν ἐγώ" καὶ οὔποτε ἃ ἐπιστεύϑην προ- 

δώσω, πρὶν χἀμέ τις ἐπανέἕέλῃ". ϑορύβου δὲ καὶ 
ἀγαναχτήσεως γενομένης παρὰ πάντων, καὶ μάλιστα: 

τῶν τι καὶ ἐλπιξόντων ἔκ τῶν διαϑηκῶν αὑτοῖς ἔσε- 
σϑαι, τάς τε διαϑήκας ἐς τὸ μέσον ἔδοξε προφέρειν 

χαὶ ϑάπτειν τὸν ἄνδρα δημοσίᾳ. καὶ ἐπὶ τοῖσδε ἡ βουλὴ 

διελύϑη. ᾿ 

Βροῦτος δὲ καὶ Κάσσιος αἰσϑόμενοι τῶν γεγονό- 
τῶν ἐς τὸ πλῆϑος περιέπεμπον καὶ παρεχάλουν πρὸς 
αὑτοὺς ἀνελθεῖν ἐς τὸ Καπιτώλιον. συνδραμόντων 
δὲ ὀξέως πολλῶν ὃ Βροῦτος ἔλεγεν" “ἐνταῦϑα ὑμῖν ἐν- 

τυγχάνομεν. ὦ πολῖται, οἱ χϑὲς κατ᾽ ἀγορὰν ἐντυχόν- 

τες, οὔτε ὡς ἐς ἱερὸν χαταφυγόντες (οὐ γὰρ ἡμάρτομεν) : 

οὔτε ὡς ἐπὶ χρημνόν, οἵ τὰ καϑ᾽ ἑαυτοὺς ἐπιτρέπομεν 

ὑμῖν. ἀλλὰ τὸ Κίννα πάϑος, ὀξύτερόν τὲ καὶ ἀλογώτε- 
ρὸν αὐτῷ γενόμενον, οὕτως ἠνάγκασεν. ἠσϑόμην δὲ 

τῶν ἐχϑρῶν διαβαλλόντων ἡμᾶς ἐς ἐπιορκίαν καὶ ἐς αἷ- 

τίαν ἀπορίας εἰρήνης ἀσφαλοῦς. ἃ δὴ περὶ τούτων ἔχο- 

μὲν εἰπεῖν, ἐν ὑμῖν ἐροῦμεν, ὦ πολῖται, μεϑ’ ὧν καὶ 
τἄλλα δημοχρατουμένων πράξομεν. ἐπειδὴ Γάιος ΟΝ 

9 πρὶν ζἂνν οἷ. ΝΟ Κ, δὺ οἵ, Κυᾶρον, τ. βϑΡυδ0}}." 8δ4,11,8. 
11 τι] τὲ αὐτοῖς ΟἹ, οοὐτ. Μοπμα. 11 αὐτοὺς Ἰοτ, ὁΟΥ, 
Μομα. Εχ δημοκρατούμενδι οἱ. ΚρΙ], {τὰ τῶν» ϑημουραταδ 
μένων Ἡ. ϑίορῃ.: δῃ δημοκρατουμένως} 

22 τὸ Κίννα πάϑος] οἵ. 8 ὅ21 
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44α.6, 

σαρ ἐκ Γαλατίας ἐπὶ τὴν πατρίδα ἤλασε σὺν ὅπλοις 

πολεμίοις καὶ Πομπήιος μὲν ὁ δημοκρατικώτατος ὑμῶν 

ἔπαϑεν, οἷα ἔπαϑεν. ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ πλῆϑος ἄλλο πολιτῶν 

ἀγαϑῶν ἔς τε Λιβύην καὶ ᾿Ιβηρίαν ἐλαυνόμενοι δὲ- 

οῳλώλεσαν, εἰκότως αὐτῷ δεδιότι χαὶ βέβαιον ἔχοντι 

τὴν τυραννίδα ἀμνηστίαν αἰτοῦντι ἔδομεν καὶ ὠμό- 
σαμὲν ὑπὲρ αὐτῆς. εἰ δὲ ἡμῖν ὀμνύναι προσέταττεν οὐ δ138 

τὰ παρελθόντα μόνον οἴσειν ἐγκρατῶς, ἀλλὰ δουλεύ- 

σειν ἐς τὸ μέλλον ἑκόντας. τί ἂν ἔπραξαν οἱ νῦν ἐπι- 

τὸ βουλεύοντες ἡμῖν; ἐγὼ μὲν γὰρ ὄντας γε Ῥωμαίους 

᾿ οἶμαι πολλάκις ἀποϑανεῖν (ἂν ἐλέσϑαι μᾶλλον ἢ δου- 

ΙΒ λεύειν ἑχόντας ἐπὶ ὅρκῳ. εἰ μὲν δὴ μηδὲν ἔτι εἰς δου- ὅ14 

λείαν εἰργάξετο ὁ Καῖσαρ. ἐπιωρκήσαμεν. εἰ δὲ οὔτε 

τὰς ἀρχὰς τὰς ἐν ἄστει οὔτε τὰς τῶν ἐϑνῶν ἡγεμο- 

Ὁ νίας οὔτε στρατείας ἢ ἱερωσύνας ἢ κληρουχίας ἢ τιμὰς 

᾿ ἄλλας ὑμῖν ἀπέδωκεν οὐδὲ προεβούλευεν ἡ βουλὴ περὶ 
οὐδενὸς οὐδ᾽ ὃ δῆμος ἐπεχύρου, ἀλλὰ πάνϑ᾽ ὁ Καῖ- 

᾿ δαρ ἦν ἅπασιν ἐξ ἐπιτάγματος. χαὶ οὐδὲ κόρος αὐτῷ 

τοῦ χαχοῦ τις ἐγίγνετο, οἷος ἐγένετο Σύλλᾳ, ἀλλ᾽ .ὃ 

" μὲν τοὺς ἐχϑροὺς χαϑελὼν ἀπέδωκεν ὑμῖν τὴν πολι- 

 τείαν, ὃ δ᾽ ἐπὶ ἄλλην στρατείαν χρόνιον ἀπιὼν ἐς 

πενταετὲς ὑμῶν τὰ ἀρχαιρέσια προρλάμβαυε, ποία ταῦτα 

ἦν ἐλευϑερία, ἧς οὐδ᾽ ἐλπὶς ὑδυφαύνεο ἔτι; τί δὲ οἱ 
τοῦ χωηθῆ γουνταγαῦ Καισήτιος καὶ Μάρυλλος; οὐχ 

“- χαὶ ἄσυλον ἄρχοντες ἀρχὴν ἐξηλαύνοντο σὺν 

᾿ 

δι “1 Οι 

ᾧ ὑμῶν, ἡ ΒΌΡΙΔΒΟΥ. 8 τῇ. 1, Υ, ἔοτθ. στϑοῦθ, οἵ. 8 δδτ 
ὅ. Ἐν τῆκῖ δεδιότες νοτυϊὺ Ὁ, δεδίττοντι (ἀοδθθαὺ δεδιττομένῳ) 

οὐαρ μα κἀβέβαιον ΠΝ οαπῃ ΒΚ. τοδὶ Μομᾶ., καὶ 
Ϊ (οὐ. (οὐ) βέβαιον Μβρτ.: ποι Παπθέ. Οθύθγαμ βεβαίαν ̓  11 ζἂν 

1ὅ στρατείας] στρατηγίας οἱ. Μοπά. οχ Ο᾽, ααϊ 
τ Ἐς μεηιιο Ῥτοιυϊγοαγ μην »γαοξεσίιιγαϑ εἰ ἐῳφογοϊ ιθιη 10 περ)}] 
πὶ 18 {ἐν ἅπασιν οἱ. ϑοιν. 234 Οαεφϑοίζιις5 Οὐ, σίττιος 

σίτιος ) ΟἹ μάρυλοςω ἢ 
ει 158 

Ψ. 
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ὅτθ 

ὅτ8 

ὅ19 

ὅ80 

“Ρωμαίοις πρὸς τύραννον οὐδ᾽ εὔορκον. καὶ τάδε προ- 90 

γί: ἘΜΦΎΛΤΙΩΝ Β. [Βρέ η Οαρϊίοϊτο οὐ αἰΐο 

ὕβρει; καὶ ὃ μὲν νόμος ὃ τῶν προγόνων καὶ ὃ ὅρκος 
οὐδ᾽ ἐπάγεσϑαι δίκην ἔτι οὖσι δημάρχοις ἐπιτρέπου- 

σιν ὁ δὲ Καῖσαρ αὐτοὺς ἐξήλασεν, οὐδὲ δίκην ἐπ- 
ἀγαγών. πότεροι οὖν ἐς τοὺς ἀσύλους ἡμάρτανον; ἢ 

Καῖσαρ μὲν ἱερὸς καὶ ἄσυλος. ὅτῳ ταῦτα οὐχ ἑκόντες. 5 
ἀλλ᾽ ὑπ’ ἀνάγχης οὐδὲ πρὶν ἐπελθεῖν αὐτὸν ἐς τὴν 
πατρίδα σὺν ὅπλοις καὶ τοσούσδε καὶ τοιούσδε ἀγαϑοὺς 

πολίτας καταχανεῖν, ἐϑέμεϑα᾽ τὴν δὲ τῶν δημάρχων 
ἀρχὴν οὐχ ἱερὰν χαὶ ἄσυλον οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν 

δημοχρατίᾳ χωρὶς ἀνάγκης ὥμοσάν τε καὶ ἐπηράσαντο τὸ 

ἐς ἀεὶ ἔσεσϑαι; ποῦ δὲ οἱ φόροι τῆς ἡγεμονίας καὶ 

λογισμοὶ συνεφέροντο; τίς δ᾽ ἡμῶν ἀκόντων ἤνοιγε 
τὰ ταμιεῖα; τίς τῶν ἀψαύστων καὶ ἐπαράτων ἐκίνει 

χρημάτων χαὶ ἑτέρῳ δημάρχῳ κωλύοντι ϑάνατον 

ἠπείλει; 15 
ἀλλὰ τίς, ον ἔτι ὅρχος ἐς ἀσφάλειαν εἰρήνης ᾿ 

ἂν γένοιτο; εἰ μὲν οὐ τυραννήσει τις, οὐδὲ ὕρκων δεῖ" 

οὐδὲ γὰρ τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐδέησεν οὐδέποτε" εἰ δ΄ 
ἐπιϑυμήδει τις ἄλλος τυραννίδος. οὐδὲν πιστόν ἔστι 

λέγομεν ἔτι ὄντες ὑπὸ τῷ κινδύνῳ καὶ προεροῦμεν ᾿ 
ὑπὲρ τῆς πατρίδος αἰεί" καὶ γὰρ ὄντες ἐν ἀσφαλεῖ τιμὴ Ὁ 

παρὰ Καίσαρι τὴν πατρίδα τῆς ἡμετέρας τιμῆς προ 
δτιμήσαμεν. ᾿ 

διαβόδιονῳ δ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ ταῖς κληρουχίαις, ἐρε- 54 

δήρονεις ὑμᾶς. εἰ δή τινες τῶν ὠκισμένων ἢ οἰκισϑη- 

4 καὶ δηΐθ ἐς Δαᾶ., αὖ νἰἀθύατ, Ὁ ὅ μὲν (ἦν) οἱ. Μοπᾶ,, 
οοπὗτα Κτυαῤ Ῥ. 87 9. καὶ ἄσυλον (ἐροῦμεν, ἣν) οἱ οἱ. Η. 
ϑύθρ. ἡμῶν Β 12 (οἱ) λογισμοὶ οἱ. Μομπά., δὖὺ οὗ 84 1 
8 881 18 5αᾳ. ἐπαράτων ἐκίνει, χρημάτων} ἀϑίκτων ἀπ υσία, 
προσήψατο ἃ, οθδύοτγυχα οἵ. 8 104 11 ὅρκω Β 20 Βα. 
εἰσοικισϑησομένων Υ, ἀπᾶθ ἢ ἔτι οἷκ. οἱ. Μοηᾶ., ἢ καὶ οἶκ. Κεῖ Ἰ 
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44α.( 

δομένων πάρεστε. χαρίσασϑέ μοι χαὶ ἐπισημήνασϑε 

40 ἑαυτούς". ἐπισημηναμένων δὲ πολλῶν “εὖ γε", εἶπεν, ὅδ: 

“ὦ ἄνδρες, τοῖς ἄλλοις ἐποιήσατε συνελθόντες. χρὴ 

δὲ ὑμᾶς, τὰ εἰκότα τιμωμένους τε καὶ περιποιουμένους 

πὲκ τῆς πατρίδος, τὰ ἴσα τὴν ἐχπέμπουσαν ἀντιγεραί- 

Ορειν. ὑμᾶς δὲ ὁ δῆμος ἔδωχεν ἐπὶ Κελτοὺς καὶ Βρετ- ὅδ 

 τανοὺς τῷ Καίσαρι, καὶ ἀριστεύοντας ἔδει τιμῶν καὶ 

ἀριστείων τυχεῖν. ὃ δὲ ὑμᾶς τοῖς ὅρκοις προλαβὼν 

ἐπήγαγε μὲν ἐπὶ τὴν πόλιν μάλ᾽ ἀβουλοῦντας. ἐπήγαγε 

ὁ ὃὲ τοῖς ἀρίστοις τῶν πολιτῶν ἐς Διβύην ὀκνοῦντας 

ὁμοίως. εἰ μὲν δὴ μόνα ταῦτα ὑμῖν ἐπέπρακτο, ἠδεῖσϑε δ88 

ἂν ἴσως ἐπὶ τοιούτοις αἰτεῖν ἀριστεῖα" ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς 

 φϑόνος ἢ χρόνος ἢ ἀνθρωπίνη λήϑη τὰ ἐπὶ Κελτοῖς 

᾿ς χαὶ Βρεττανοῖς ὑμῶν ἔργα σβέσει, ὑπὲρ τούτων ὑμῖν 

ἔστι τὰ ἀριστεῖα᾽ ἃ καὶ τοῖς πάλαι στρατευομένοις ὅ8: 

ὃ δῆμος ἐδίδου. οἰχείων μὲν ἀνδρῶν ἢ ἀναμαρτήτων 

οὔ ποτὲ γῆν ἀφαιρούμενος οὐδ᾽ ἑτέροις ἐπινέμων τὰ 

ἀλλότρια οὐδ᾽ ἡγούμενος δεῖν ἀμείβεσθαι δι᾽ ἀδικη- 

μάτων. τῶν δὲ πολεμίων ὅτε χρατήσαιεν. οὐδὲ τού- ὅ8 

ντων ἅπασαν τὴν γῆν ἀφῃροῦντο, ἀλλὰ ἐμερέξοντο καὶ 

ἐς τὸ μέρος ᾧκιξον τοὺς ἐσεῤκεομμενόνο, φύλακας 

εἶναι τῶν πεπολεμηκότων" χαὶ οὐκ ἀρχούσης ἐνίοτε 

τῆς πλνατήτον γῆς καὶ τὴν δημοσίαν ἐπένεμον ἢ 

ἐωνοῦντο ἑτέραν. οὕτω μὲν ὑμᾶς ὁ δῆμος συνῴκιξεν δ80 

5 ἀλύπως ἅπασι" Σύλλας δὲϊκαὶ Καῖσαρ. οἱ σὺν ὕπλοις 

ἼΗ ᾿ ἐς τὴν πατρίδα ὡς οὐτοήροε ἐμβαλόντες. ἐπὶ αὐτῇ τῇ 

᾿ πατρίδι φρουρῶν χαὶ δορυφόρων δεόμενοι. οὔτε διέλυ- 

σαν ὑμᾶς ἐς τὰς πατρίδας. οὔτε γῆν ὑμῖν ἐωνοῦντο 

ἘΣ 
᾿Ξ 

ψισα, 

οι 

ο΄ 6 δὲ οτη. Ὁ 12 ἐπεὶ --- 1ὸ ἀριστεῖα οτὰ. Ὁ 1 ὅνῖν 
πάλαι στρατευομένοις] πάλαι τοῖς ἑστρατευμένοις οἱ. Μαῃάα., 
Ττεοῖθ 26 ὡς (ἐςὴ πολ. οἱ. Μοπᾶ., αὐ οἵ. δὰ 1 8. 369 
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ἢ τὴν τῶν δεδημευμένων ἀνδρῶν ἐπένεμον, οὔτε τὰς 

τιμὰς τοῖς ἀφαιρουμένοις ἐς παρηγορίαν ἐδίδοσαν, 
πολλὰ μὲν ἐκ τῶν ταμιείων ἔχοντες, πολλὰ δὲ ἐκ τῶν 

δεδημευμένων, ἀλλὰ τὴν ᾿Ιταλίαν οὐδὲν ἁμαρτοῦσαν 

οὐδὲ ἀδικοῦσαν πολέμου νόμῳ καὶ λῃστηρίου νόμῳ 
τήν τε γῆν ἀφῃροῦντο καὶ οἰκίας χαὶ τάφους καὶ 

ἱερά, ὧν οὐδὲ τοὺς ἀλλοφύλους πολεμίους ἀφῃρούμεϑα, 

ἀλλὰ δεκάτην αὐτοῖς μόνην καρπῶν ἐπετάσσομεν. οἵ 
ὃὲ ὑμῖν τὰ τῶν ὑμετέρων ὁμοεϑνῶν διένεμον, τῶν 
ἐπὶ Κελτοὺς ὑμᾶς αὐτῷ Καίσαρι στρατευσάντων καὶ 

᾿ προπεμψάντων καὶ εὐξαμένων πολλὰ κατὰ τῶν ὑμε- 
ὅ88 

ὅ89 

ὅ90 

τέρων νικητηρίων. καὶ συνῴκιξον ὑμᾶς ἐς ταῦτα 
ἀϑρόους ὑπὸ σημείοις καὶ συντάξει στρατιωτικῇ, μήτε 
εἰρηνεύειν δυναμένους μήτε ἀδεεῖς εἶναι τῶν ἐξελα- 

ϑέντων" ὃ γὰρ ἀλώμενος χαὶ τῶν ὄντων ἀφῃρημένος 
ἔμελλεν ὑμῖν περιπολῶν ἐφεδρεύειν καιροφυλαχῶν. 
τοῦτο δ᾽ ἦν, ὅπερ οἱ τύραννοι μάλιστα ἐβούλοντο, οὐ 

γῆν ὑμᾶς λαβεῖν, ἣν δὴ καὶ ἑτέρωϑεν εἶχον παρασχεῖν, 
ἀλλ: ὅπως ἐχϑροὺς ἐφεδρεύοντας ἔχοντες ἀεὶ βέβαιοι 

φύλακες ἦτε τῆς ἀρχῆς τῆς ταῦτα ὑμῖν συναδικούσης" 
εὔνοια γὰρ ἐς τυράννους γίγνεται δορυφόρων ἐκ τοῦ 
συναδικεῖν καὶ συνδεδιέναι. χαὶ τοῦτο, ὦ ϑεοί. συν- 

οἰκισμὸν ἐκάλουν, ᾧ ϑρῆνος ὁμοφύλων ἀνδρῶν ἐπῆν 
καὶ ἀνάστασις οὐδὲν ἀδικούντων. ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι μὲν 

ὑμᾶς ἐξεπίτηδες ἐχϑροὺς ἐποίουν τοῖς ὁμοεϑνέσιν ὑπὲρ 

8 δῷ; αογαγίο Ο, 1. 6. ἐκ τοῦ ταμιείου ὅ ΠΟΙ: δἰ οσ αὐτὴ 
νόμῳ ὕᾳΓΌΔΥΘ 11 85ᾳ. καὶ εὐξαμένων ϑεοῖς κατὰ [τῶν] νικη- 
τηρίων οἱ. Μοπᾷ.: τηῖῃ] Ἰοοΐβ, αὰο8 α. Η, δομϑου, ἰκῖν οεῆ οὐἱύ. οὐ 
χοροῦ. δα Πριηοβίῃ. ὑ. Υ (1827) Ρ. 728 8αᾳᾷ. αὐὐα!1ῦ, νουθῶ ΑΡΡίϑῃιὶ 
ἀοίθμηαϊ νι ἀθηίασ 10 περιπολῶν Μυβρε., περὶ πολλῶν ἸἰὈΥϊ, 
γαϊσο ἐφεδρεύσειν 801. Μοπᾶ., οὗ δὰ 1 8 82 20 ταὐτὰ 
οἱ. βοῦν. ἱπαΐ. 

14 
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τοῦ σφετέρου συμφέροντος" ἡμεῖς δέ, οὺς οἱ νῦν τῆς 

πατρίδος προστάται φασὶν ἐλέῳ περισώξειν, τήν τὲ 

γῆν ὑμῖν τήνδε αὐτὴν ἐσαεὶ βεβαιοῦμεν καὶ βεβαιώσο- 

μεν χαὶ μάρτυρα τὸν ϑεὸν τῶνδε ποιούμεϑα. καὶ 

πεἔχετε χαὶ ἕξετε. ἃ εἰλήφατε" καὶ οὐ μή τις ὑμᾶς ἀφ- 

ο΄ ἕληται ταῦτα, οὐ Βροῦτος, οὐ Κάσσιος. οὐχ οἵδε πάντες, 

οἱ τῆς ὑμετέρας ἐλευϑερίας προεκινδυνεύσαμεν. ὃ δ᾽ 

ἐν τῷ ἔργῳ μόνον ἐστὶν ἐπίμεμπτον, ἰασόμεϑα ἡμεῖς, 

διαλλακτήριον ὑμῖν ἅμα ἐς τοὺς ὁμοεϑνεῖς ἐσόμενον 

τὸ χαὶ ἥδιστον ἤδη πυϑομένοις. οἷς τὴν τιμὴν τῆσδε τῆς 

γῆς τοῖς ἀφῃρημένοις ἡμεῖς ἐκ τῶν δημοσίων χρημάτων 

εὐϑὺς ἐκ πρώτης ἀφορμῆς ἀποδώσομεν, ἵνα μὴ βέβαιον 

ἔχητε μόνον ὑμεῖς τὴν κληρουχίαν, ἀλλὰ καὶ ἄφϑονον᾽". 

1490 τοιαῦτα τοῦ Βρούτου λέγοντος ἀκροώμενοί τε ἔτι 
1 πάντες χαὶ διαλυόμενοι κατὰ σφᾶς ἐπήνουν ὡς δικαιό- 

τατα καὶ τοὺς ἄνδρας ὡς ἀκαταπλήχτους δὴ καὶ μά- 

εἰ λιστα φιλοδήμους ἐν ϑαύματι ἐποιοῦντο καὶ ἐς εὔνοιαν 

πρὸς αὐτοὺς μετετέϑεντο καὶ ἐς τὴν ἐπιοῦσαν αὐτοῖς 

συμπράξειν ἔμελλον. ἅμα δὲ ἡμέρᾳ οἱ μὲν ὕπατοι τὸ 

30 πλῆϑος ἐς ἐχκλησίαν συνεκάλουν, καὶ ἀνεγινώσκετο 

αὐτοῖς τὰ δόξαντα, καὶ Κικέρων πολὺ τῆς ἀμνηστίας 

ἐγχώμιον ἐπέλεγεν" οἱ δὲ ἡδόμενοι κατεκάλουν ἐκ τοῦ 

ἱεροῦ τοὺς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον. καὶ οἵδε ἀναπέμπειν 

αὑτοῖς ἐν τοσῷδε ὅμηρα ἐκέλευον, καὶ ἀνεπέμποντο 
85 οἱ παῖδες ᾿ἀντωνίου τε καὶ Δεπίδους ὀφϑέντων δὲ 

᾿ τῶν ἀμφὶ τὸν Βροῦτον χρότος ἦν καὶ βοή. καὶ τῶν 

ἮΣ 4 τῶνδε οὐτη Οὐ βου. Μοϑπηᾶ., τόνδε ΟἹ 10 5αᾳ. οἷς ἀθ]6η- 
᾿ς ὅπ οἱ. Μυβρτ., τοῖς ἀφῃρημένοις ρούίι8 Μοπᾶ., βοᾷ ἔοτέ. οἷς 
᾿ πραυΐτα] ον ̓ π 6] Θσθηάστῃ ϑϑὺ, οἵ. ῬΒ.- Αὐ βυϊ. δα. Ὀϊπά. ΠΡ. 611,7; 
Ο Θ21,18; 657,29 οἴο.; ᾿ἴΐὰ οἰΐατη Βι βομοῦβευ, Βου]. ΡἘ110]. ὙΤοομθη- 

ΒΘΏτ. 1880 Ρ. 1207; τῆς ἀφῃρημένης νοτθ Ὁ 22 864. ἐκ τοῦ 
ἱεροῦ ροβὺ Κάσσιον 24 αὐτοῖς Οἱ, οὐτηὰ Οὐ οοατ. Μοπά. 
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280 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Β, [ἐδδίαηιθηένην (ἰαοϑανὶδ 

ὑπάτων εἰπεῖν τι βουλομένων οὐχ ἀνασχόμενοι δεξιώ- 

σασϑαι αὐτοὺς καὶ συναλλαγῆναι πρότερον ἐκέλευον. 
χαὶ γίγνεται μὲν οὕτω. καὶ διεσείετο μάλιστα τοῖς ὑπό- 

τοις ἡ γνώμη ὑπὸ δέους ἢ φϑόνου. ὡς τῶν ἀνδρῶν 

καὶ τὰ ἄλλα αὑτοὺς ὑπεροισόντων ἔν τῇ πολιτείᾳ. 

διαϑῆκαι δὲ τοῦ Καίσαρος ὥφϑησαν φερόμεναι. χαὶ 

εὐθὺς αὐτὰς τὸ πλῆϑος ἐκέλευον ἀναγινώσκειν. ϑετὸς 

μὲν δὴ τῷ Καίσαρι παῖς ἐγίγνετο ἐν αὐταῖς ὃ τῆς 

ἀδελφῆς ϑυγατριδοῦς Ὀχτάουιος, τῷ δήμῳ δὲ ἦσαν 
ἐνδιαίτημα οἱ χῆποι δεδομένοι χαὶ κατ᾽ ἄνδρα Ῥω- 
μαίων τῶν ὄντων ἔτι ἐν ἄστει πέντε καὶ ἑβδομήκοντα 

᾿“ττιχαὶ δραχμαί. καὶ ὑπεσαλεύετο αὖϑις ἐς ὀργὴν ὁ 

δῆμος, τυράννου μὲν χατηγορίας προπεπυσμένοι. δια- 
ϑήκας δὲ φιλοπόλιδος ἀνδρὸς ὁρῶντες. οἴχτιστον δὲ 

ἐφάνη μάλιστα αὐτοῖς. ὅτι τῶν ἀνδροφόνων. Ζέχμος 

ὁ Βροῦτος ἐν τοῖς δευτέροις χληρονόμοις ἐγέγραπτο 
παῖς" ἔϑος γάρ τι Ῥωμαίοις παραγράφειν τοῖς κληρο- 

νόμοις ἑτέρους. εἰ μὴ κληρονομοῖεν οἱ προτεροι. ἐφ᾽ 
ᾧ δὴ καὶ μᾶλλον συνεταράσσοντο καὶ δεινὸν καὶ 

ἀϑέμιστον ἡγοῦντο καὶ “έκμον ἐπιβουλεῦσαι Καίσαρι. 
παῖδα αὐτῷ γεγραμμένον εἶναι. ἐπεὶ δὲ καὶ Πείσωνος 

τὸ σῶμα φέροντος ἐς τὴν ἀγορὰν πλῆϑός τε ἄπειρον 
ἐς φρουρὰν συνέδραμον σὺν ὕπλοις, καὶ μετὰ βοῆς 

χαὶ πομπῆς δαψιλοῦς ἐπὶ τὰ ἔμβολα προυτέϑη, οἰμωγή 

τε καὶ ϑρῆνος ἦν αὖϑις ἐπὶ πλεῖστον, καὶ τὰ ὅπλα 
ἐπατάγουν οἱ ὡπλισμένοι καὶ κατὰ μιχρὸν ἐν μετα- 

4 τηδ]ϊτη (τῶνδε τῶν ἀνδρῶν ὅ αὐτοὺς ΟἹ, οοτν. Μοπά. 
10 ἐνδιαίτημα Ῥοβὺ οἱ κῆποι 1 πογεϊ ἐγραγιδέμψθογίγι (, οτῦ. ὃ χ 
ϑαρί. Πῖν. [ὰ]. 88 (ΔΙθμπα.) 105ᾳ. ῥωμαῖον Ὁ 11 ἔτι, αποᾶ 
Βαβρ. Μοπᾶ., ἀοϊθπάστα δαὺ δηΐθ τῶν ὄντων (Ξ--- προσέτι) Ῥοπδη- 
ἄσπῃ νἱἀ θέαν 11 τι] τοι δ Ὁ 21 δὲ οτη. 1 38 ἐς φρουρὰν] 
ἐς ἐκφορὰν οἱ. ΟΟ. Ρ». 218 5ᾳ., Υἱχ τϑούβ 234 ἐπὶ τὰ ἔμβολα] 
οἵ, ἐς τὴν Ῥώμην 1 ὃ 498 : 

ὅ 

1: 

τὸ 
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᾿ς κηἰορμῖϊ ογαίίο ζιοιοῦν18] ἘΜΦΎΔΙΩΝ Β. 981 

᾿ ψρίᾳ τῆς ἀμνηστίας ἐγίγνοντο. καὶ ὃ ᾿Ἁἀντώνιος ὧδε 
᾿ ἔχοντας ἰδὼν οὐ μεϑῆκεν, ἀλλὰ ἡρημένος εἰπεῖν τὸν 

Ἴ ἐπιτάφιον οἷα ὕπατος ὑπάτου καὶ φίλος φίλου καὶ 

συγγενὴς συγγενοῦς (ἦν γὰρ δὴ Καίσαρι κατὰ μητέρα 

᾿ ε συγγενής) ἐτέχναξεν αὖϑις καὶ ἔλεγεν ὧδε. 

[44 “οὐκ ἄξιον, ὦ πολῖται. τοσοῦδε ἀνδρὸς ἐπιτάφιον 

ἔπαινον παρ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον, ἑνὸς ὄντος, ἢ παρὰ τῆς 

Ἢ πατρίδος ὅλης αὐτῷ γενέσϑαι. ὅσα δὴ τῆς ἀρετῆς 

αὐτὸν ὑμεῖς ἀγάμενοι πάντες ὁμαλῶς, ἥ τε βουλὴ καὶ 

ΕἸ μετὰ Κτῆς ὁ δῆμος, ἔτι περιόντι ἐψηφίσασϑε. ὑμετέ- 

ραν χαὶ οὐκ ΜΥΜΜΈΗΝΟΝ τάδε ἱφωνὴν εἶναι τιϑέμενος 

Νο ὀσομαι" χαὶ ἀνεγίνωσχε τῷ μὲν προσώπῳ 

᾿ 
4 

,» 
Ἔ 

ἥν 
Ἴ 
Ε. 

᾿ σοβαρῷ χαὶ σχυϑρωπῷ, τῇ φωνῇ δ᾽ ἐνσημαινόμενος 

 ξχαστα καὶ ἐφιστάμενος. οἷς μάλιστα αὐτὸν ἐν τῷ 

" ψηφίσματι ἐξεϑείαζον, ἱερὸν καὶ ἄσυλον ἢ πατέρα 

ἄ πατρίδος ἢ εὐεργέτην ἢ προστάτην οἷον οὐχ ἕτερον 

ὀνομάζοντες. ἐφ᾽ ἑκάστῳ δὲ τούτων ὁ ᾿Αντώνιος τὴν 

ὕψιν χαὶ τὴν χεῖρα ἐς τὸ σῶμα τοῦ Καίσαρος ἐπι- 

στρέφων ἐν παραβολῇ τοῦ λόγου τὸ ἔργον ἐπεδείκνυ. 

᾿κ ἐπεφϑέγγετο δέ πού τι χαὶ βραχὺ ἑκάστῳ, μεμιγμένον 

β  οἴχτῷ καὶ ἀγαναχτήσει. ἔνϑα μὲν τὸ ψήφισμα εἴποι 

᾿ ἵπατέρα πατρίδος". ἐπιλέγων" “τοῦτο ἐπιεικείας ἐστὶ μαρ- 

ἕ Ν οἰ", ἔνϑα δ᾽ ἦν “ἱερὸς χαὶ ἐσνλῥδ᾽. καὶ ἡ ἔναδὸν 

 χαὶ ὅστις αὐτῷ χαὶ ἕτερος προσφύγοι᾽, “οὐχ ἕτερος". 

 ἌδΝ ἱτῷδε προσφεύγων. ἀλλ᾽ ἰυνὺς ὑμῖν ὁ ἄσυλος 

ο χαὶ ἱερὸς ἀνήρηται. οὐ βιασάμενος οἷα τύραννος λαβεῖν 

ἀὶ 

τς 

ἘΦ 
Ἰρ 

᾿ς Α μητέρα ὅοξνπ,, μέρη ΟἹ, βαησιίηο δορτιηςοέν8 Ὁ 8 αὐτῷ 
6]. Νδῦοκ οὐ Μοπά., βΒοα οἵ, Κτναίϊ η. 89 9 ὑμεῖς Θαϊξοπ68 

γεΐοτοβ, ἡμεῖς 11ΡΥ], πο Β1 τϑύηουθ τη8}15 οὐτη Μαπᾶ., συ. 10 
᾿ ἐψηφισάμεϑα βονδοπάμστη δβὲ 
ν... 

4 τηδῖϑυ Απίοῃ!! ζαϊὺ Τυ]18. οἵ Ὀχθταδηη 1Π Ρ᾿. 190 ἢ. 34 
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989 ἘΕΜΦΥΎΛΤΙΩΝ Β. [Δ ηοητὶ οὐαΐξίο [μη Υ δ 

τάσδε τὰς τιμάς, ἃς οὐδὲ ἤτησεν. ἀνελευϑερώτατοι 

δὲ ἄρα ἡμεῖς, οἵ τοιάδε τοῖς ἀναξίοις οὐδὲ αἰτοῦσι 

δίδομεν. ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἡμῶν ὑπεραπολογεῖσϑε ὡς οὐκ 
3 ἀνελευϑέρων, ὦ πιστοὶ πολῖται, τοιαύτῃ καὶ νῦν πρὺς 4 

τεϑνεῶτα χρώμενοι τιμῇ. καὶ αὖϑις ἀνεγίνωσκε 14 
τοὺς ὅρκους, ἦ μὴν φυλάξειν Καίσαρα καὶ τὸ Καί. 

ὅαρος σῶμα παντὶ σϑένει πάντας ἤ, εἴ τις ἐπιβουλεύ- 
σειεν, ἐξώλεις εἶναι τοὺς οὐκ ἀμύναντας αὐτῷ. ἐφ᾽ 

ὅτῳ δὴ μάλιστα τὴν φωνὴν ἐπιτείνας καὶ τὴν χεῖρα 

ἐς τὸ Καπιτώλιον ἀνασχών, “᾿ἐγὼ μέν, εἶπεν, “ὦ Ζεῦ τὸ 
πάτριε καὶ ϑεοί, ἕτοιμος ἀμύνειν ὡς ὥμοσα καὶ ἠρα- 

σάμην" ἐπεὶ δὲ τοῖς ὁμοτίμοις δοκεῖ συνοίσειν τὰ ἐγνω- 
σμένα, συνενεγκχεῖν εὔχομαι". ϑορύβου δ᾽ ἐκ τῆς 

βουλῆς ἐπὶ τῷδε μάλιστα προφανῶς ἐς αὐτὴν εἰρη- 

μένῳ γενομένου, ἐπικαταψήχων αὐτὴν ὃ ᾿ἡντώνιος καὶ 15 
παλινῳδῶν ἔφη: “᾿ἔοικεν, ὦ πολῖται, τὰ γεγενημένα 

ἀνδρῶν μὲν οὐδενός. ἀλλά του δαιμόνων ἔργα εἶναι. 

καὶ χρὴ τὸ παρὸν σκοπεῖν μᾶλλον ἢ τὸ γεγενημένον, 

ὡς ἐν ἀχμῇ μεγάλων ἐστὶ κινδύνων ἡμῖν τὰ μέλλοντα 

ἢ τὰ ὄντα μὴ ἐς τὰς προτέρας στάσεις ὑπαχϑῶμεν 30. 
καὶ ἐχτριφϑῇ πᾶν, ὅ τι λοιπόν ἐστιν εὐγενὲς τῇ πόλει. 
προπέμπωμεν οὖν τὸν ἱερὸν τόνδε ἐπὶ τοὺς εὐδαί- Ὁ 

ὅ ἀντεγίγωσκε (510) Β θ54. τοῦ «ηὖθ Καίσαρος δ. ἃ 
8. εἶναι οἵα. Β (ροβϑὺ ἐξώλεις ἴπ οχίσ. νϑύβὰ τοὺς, ποὴ εἶναι, αὖ 
ϑομν. οὐ Μοπᾶ. αἰχογαηῦ, ογϑϑαση δῦ, αὐἱῶ σϑρουϊατη ταύ ἴῃ 
γ. 56.) ἀμυνοῦντας Υ, ποὺ ααοαὰθ Ὀοπατα 11 πατρῷε οἱ. 
ΟοὈ. Ρ. 319 1ὅ ἐπικαταψήχων (56α ἡ ἴῃ τάϑυτῶ Β) Οα, ἐπι- 
καταψύχων Ὁ, γαιῖδ 06} 86 γ γἱσογαηβ Ὁ 11 ἔργον οἱ. Μοπά.; 
οοπύγτω Κναΐὺ ῥ. 4, ἴυσθ, αὖ νά θύαΣ 19 54. μεγάλων] μειξόνων 
οἱ. βὅοθν., οὐ τὼ νοχὰϊῦ Ο, μᾶλλον ἀηύθ ἢ τὰ ὄντα Ββαθαυᾶ!ῦ 
Κυνούῦ ρ. ὅ9 (οἵ. δὰ 1 8 464), ἢ {καὶ τὰ ὄντα οἱ. Μαβρτ., ἢ τὰ 
ὄντα φῬούϊτπι8 46]. Ζογάϊκ Ρ. ὅθ, τϑοῦθ, ορίπου; τὰ μέλλοντα, ῃ τὰ 
ὄντα, μὴ οἷο. Κοὴ Βοῖῖθι ᾿αθοὺ. Οθύθστπη ἐστὶν ἡμῖν κινδύνων 
Βαροῦ ὺῦ 



Π Απίοη. ρίονοηι φοηοϊίαι] ἘΜΦΎΔΙΩΝ Β. 983 
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μονας. τὸν νενομισμένον ὕμνον αὐτῷ καὶ ϑρῆνον 

 ἐπάδοντες᾽" 
46 τοιάδε εἰπὼν τὴν ἐσθῆτα οἷά τις ἔνϑους ἀνεσύρατο 601 

 χαὶ περιζωσάμενος ἐς τὸ τῶν χειρῶν εὔκολον τὸ λέχος 

βὡὼς ἐπὶ σχηνῆς περιέστη κατακύπτων τε ἐς αὐτὸ καὶ 

 ἀνίσχων πρῶτα μὲν ὡς ϑεὸν οὐράνιον ὕμνει καὶ ἐς 

πίστιν ϑεοῦ γενέσεως τὰς χεῖρας ἀνέτεινεν, ἐπιλέγων 

ὁμοῦ σὺν δρόμῳ φωνῆς πολέμους αὐτοῦ καὶ μάχας 

χαὶ νίχας καὶ ἔϑνη, ὅσα προσποιήσειε τῇ πατρίδι. καὶ 

τὸ λάφυρα, ὅσα πέμψειεν, ἐν ϑαύματι αὐτῶν ἕχαστα ποι- 

οὕὔμενος καὶ συνεχῶς ἐπιβοῶν᾽ “μόνος ὅδε ἀήττητος 

ἐχ πάντων τῶν ἐς χεῖρας αὐτῷ συνελθόντων. σὺ δ᾽, 008 

ἔφη, “καὶ μόνος ἐκ τριαχοσίων ἐτῶν ὑβρισμένῃ τῇ 

πατρίδι ὑκήμννᾳ. ἄγρια ἔϑνη τὰ μόνα ἐς Ῥώμην 

1 ἐμβαλόντα καὶ μόνα ἐμπρήσαντα αὐτὴν ἐς γόνυ βαλών᾽". 
πολλά τε ἄλλα ἐπιϑειάσας τὴν φωνὴν ἐς τὸ ϑρηνῶδες 609 

ἐχ τοῦ λαμπροτέρου μετεποίει καὶ ὡς φίλον ἄδικα 

“παϑόντα ὠδύρετο καὶ ἔχλαιε καὶ ἠρᾶτο τὴν ἑαυτοῦ 

ψυχὴν ἐθέλειν ἀντιδοῦναι τῆς Καίσαρος. εὐφορώτατα 610 

80 δὲ ἐς τὸ πάϑος ἐχφερόμενος τὸ σῶμα τοῦ Καίσαρος 

ἐγύμνου καὶ τὴν ἐσθῆτα ἐπὶ κοντοῦ φερομένην ἀνέσειε, 
 λελαχισμένην ὑπὸ τῶν πληγῶν καὶ πεφυρμένην αἵματι 

αὐτοκράτορος. ἐφ᾽ οἷς ὁ δῆμος οἷα χορὸς αὐτῷ πενϑι- 
᾿μώτατα συνωδύρετο καὶ ἐκ τοῦ πάϑους αὖϑις ὀργῆς 

85 ἐνεπίμπλατο. ὡς δ᾽ ἐπὶ τοῖς λόγοις ἕτεροι ϑρῆνοι 611 

μετὰ ὠδῆς κατὰ πάτριον ἔϑος ὑπὸ χορῶν ἐς αὐτὸν 
᾿ ἤδοντο καὶ τὰ ἔργα αὖϑις αὐτοῦ καὶ τὸ πάϑος κατ- 
᾿ ἔλεγον καί που τῶν ϑρήνων αὐτὸς ὃ Καῖσαρ ἐδόκει 

ὄ τ» κατακύπτων τε οἱ. Μοπά., αὰὸ ποη ρα [10 8α. ποι- 
᾿ ούμενος ἔ χαστα αὐτῶν ἱ 24 συνωδύρατο Β πάϑους ΟἹ, 
ὁ ἵμοίμ Ο, πένϑους οὕτὰ Νίυβοτ. βου. ΒΚ. οὲ Μοπᾷ., βθὰ οἵ. ΠῚ 
8 86 95 ἐνεπίμπλατο, ἐν ἴπ ταβ., Υ 
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9824 ἘΜΦΥ ΔΊΩΝ Β. [ἐιηεέι8. (ἰγγιαο σαράος5 

λέγειν, ὅσους εὖ ποιήσειε τῶν ἐχϑρῶν. ἐξ ὀνόματος 
καὶ περὶ τῶν σφαγέων αὐτῶν ἐπέλεγεν ὥσπερ ἐν 
ϑαύματι" “᾿ ἐμὲ δὲ καὶ τούσδε περισῶσαι τοὺς κτενοῦν- 

τάς με᾿, οὐκ ἔφερεν ἔτι ὁ δῆμος, ἐν παραλόγῳ ποιού- 
μένος τὸ πάντας αὐτοῦ τοὺς σφαγέας χωρὶς μόνου 

“έχμου, αἰχμαλώτους ἐκ τῆς Πομπηίου στάσεως γενο- 
μένους, ἀντὶ χολάσεων ἐπὶ ἀρχὰς καὶ ἡγεμονίας ἐϑνῶν 
καὶ στρατοπέδων προαχϑέντας ἐπιβουλεῦσαι, Ζέκμον 
δὲ καὶ παῖδα αὐτῷ ϑετὸν ἀξιωϑῆναι γενέσϑαι. 

ὧδε δὲ αὐτοῖς ἔχουσιν ἤδη καὶ χειρῶν ἐγγὺς οὖ- 

σιν ἀνέσχε τις ὑπὲρ τὸ λέχος ἀνδρείκελον αὐτοῦ Καί- 
σαρος ἔκ χηροῦ πεποιημένον" τὸ μὲν γὰρ σῶμα. ὡς 

ὕπτιον ἐπὶ λέχους. οὐχ ἑωρᾶτο. τὸ δὲ ἀνδρείχελον ἐκ 

μηχανῆς ἐπεστρέφετο πάντῃ. καὶ σφαγαὶ τρεῖς καὶ εἴ- 

χοσιν ὥφϑησαν ἀνά τὲ τὸ σῶμα πᾶν καὶ ἀνὰ τὸ 
πρόσωπον ϑηριωδῶς ἐς αὐτὸν γενόμεναι. τήνδε οὖν 

τὴν ὄψιν ὁ δῆμος οἰχτίστην σφίσι φανεῖσαν οὐκέτι 
ἐνεγκὼν ἀνώμωξάν τὲ καὶ διαξωσάμενοι τὸ βουλευ- 

τήριον, ἔνϑα ὁ Καῖσαρ ἀνήρητο, κατέφλεξαν καὶ τοὺς 

ἀνδροφόνους ἐκφυγόντας πρὸ πολλοῦ περιϑέοντες ἐξή- 

τουν, οὕτω δὴ μανιωδῶς ὑπὸ ὀργῆς τε καὶ λύπης, ὥστε 
τὸν δημαρχοῦντα Κίνναν ἐξ ὁμωνυμίας τοῦ στρατηγοῦ 

Κίννα, τοῦ δημηγορήσαντος ἐπὶ τῷ Καίσαρι. οὐκ ἀνα- 
σχόμενοί τι περὶ τῆς ὁμωνυμίας οὐδ᾽ ἀκοῦσαι. διέσπα- 

Ἶ (καὶ ἀντὶ οἱ. ϑοῆνυ. ὁὃχσ Ο, πο τϑοῦθ 9 αὐτὸν 
12 50 ὡς ὕπτιον (ὃν) οἱ. Μοπᾶ., β64 οἵ, δὰ 8 8260 14 σφαγαὶ 
Ὅθπθ δαρρὲ, οὗ ΨΚ ὶ 84 21 μανιωδῶς] οἵ. ἀθ6 Δανοηθῖο δᾶ 
8.28 24 ᾿τι] τε Β 

8 8α. 6Χ ῬδΟΌΥΙ “Αυγαόσατη ᾿ἱπαϊοϊο᾽, οἵ. ϑαρί. θῖν. [ὰ].. 84 
18 5α. τὸ βουλευτήριον --- κατέφλεξαν] ΑἸϊου Θαρὺ, Πῖν. [Ια]. 88. 
Οδεβ. Ὁ. 47, 19,1 22 Βα. ἀθ "ἷβ ἀθοραβ ΟἸπη15 οὗ, 1. ΒΟ 806, 
ῬΆὨ1]Ο]. 47 (1889) Ῥ. 109 5ᾳ.: αἸέου οδὺ Ο. Ἡθινὰβ Οἴπηδ ὑυ10. Ρ]6Ὀ. 
(οὐ ρορί ), αἰΐϑσ Τ,. ΟΟγμΘΙα5. Οἴπηδ Ῥυϑϑίου 
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Ν σαν πηρμοδῶυ; χαὶ οὐδὲν αὐτοῦ μέρος ἐς ταφὴν εὑρέϑη. 

: πῦρ δ᾽ ἐπὶ τὰς τῶν ἄλλων οἴκίας ἔφερον. καὶ καρτε- 

ρῶς αὐτοὺς ἐκείνων τὲ ἀμυνομένων καὶ τῶν γειτόνων 

᾿ δεομένων τοῦ μὲν πυρὸς ἀπέσχοντο. ὅπλα δ᾽ ἠπείλη- 

σαν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν οἴσειν. 

ι48 χαὶ οἱ μὲν σφαγεῖς ἐξέφυγον ἐκ τῆς πόλεως δια- 

 λαϑόντες, ὃ δὲ δῆμος ἐπὶ τὸ λέχος τοῦ πριρτήρι δι ἐπανελ- 

ϑὼν ἔφερον αὐτὸ ἐς τὸ Καπιτώλιον ὡς εὐαγὲς ϑάψαι 

Ἢ τε ἐν ἱερῷ καὶ μετὰ ϑεῶν ϑέσϑαι. κωλυόμενοι δὲ ὑπὸ 
ἯΣ 

ἴὸ τῶν ἱερέων ἐς τὴν ἀγορὰν αὖϑις ἔϑεσαν, ἔνϑα τὸ πά- 

Ἔ λαι ̓ πυμαίοις ἔστι Ααϑίλειονι καὶ ξύλα αὐτῷ καὶ βάϑρα, 

ἢ ὅσα πολλὰ ἦν ἐν ἀγόρι καὶ εἴ τι τοιουτότροπον ἄλλο 

7 συνενεγκόντες καὶ τὴν πομπὴν βυγελαδοίνην οὖσαν 

Ὑν: ἐπιβαλόντες στεφάνους τε ἔνιοι παρ' ἑαυτῶν καὶ ἀρι- 

τ στεῖα πολλὰ ἐπιϑέντες, ἐξῆψαν χαὶ τὴν νύχτα παν- 

 δημεὶ τῇ πυρᾷ παρέμενον, ἔνϑα βωμὸς πρῶτος ἐτέϑη, 

᾿ νῦν δ᾽ ἐστὶ νεὼς αὐτοῦ Καίσαρος, ϑείων τιμῶν ἀξι- 

 ουμένου. ὃ γάρ τοι ϑετὸς αὐτῷ παῖς ᾿βκέδοκοσει τό τὲ 

Ἐ ὄνομα ἐς τὸν Καίσαρα μεταβαλὼν καὶ κατ᾽ ἴχνος ἐκεί- 

με νοῦ τῇ πολιτείᾳ προσιών. τήν τὲ ἀρχὴν τὴν ἐπικρα- 

᾿ τοῦσαν ἔτι νῦν, ἐρριξωμένην ὑπ’ ἐχείνου. μειξόνως 

ἐχρατύνατο χαὶ τὸν πατέρα τιμῶν ἰσοϑέων ἠξίωσεν" 

ὧν δὴ καὶ νῦν, ἐξ ἐχείνου πρώτου, ᾿ Ῥωμαῖοι τὸν ἔχά- 

τοτὲ τὴν ἀρχὴν τήνδε ἄρχοντα, ἢν μὴ τύχῃ τυραννι- 

χὺς ὧν ἢ ἐπίμεμπτος. ἀποϑανόντα ἀξιοῦσιν. οὗ πρό- 
τερον οὐδὲ περιόντας αὐτοὺς ἔφερον χαλεῖν βασιλέας. 

᾿ς 1Ἱ ῥωμαίων ἱ ἔστι] ἦν τὸ οχ Ὁ οἱ. Μοπά., 5οᾶ οἵ Ἐϊομῦοσ, 
Ῥοστ. ἃ. δίωαι οι Ῥ. 91 5α. αὐτῷ] αὐτοῦ οἷ. ἰάθη, βθα οὔ 
8 οὐ δὰ Π1|5810 16 πρῶτον οἱ. Μοπᾶ. οὐ Μαᾶνίρ, Π16 γουἕαβδ. ἃ. 
Θυσαῦ, ἃ. τὅτη. δίδαθθϑ  Ρ. ὅδ1 17 Βα. ἀξιούμενος ἸΙΟΥῚ, ΘΟΥΤ. 
πα. 26 ὧν ροϑὺ ἐπίμεμπτοςτ 36 καλεῖσϑαι οἱ. Μαοπᾶ,, ἱπαΐ. 

160 5α. οἵ. ΒἸϊομύοσ, Τδ ΤΌ. ἃ. Κ. ἀθαΐύβοι, διομβο], Γπϑὺ. 4 (889) 
1495α., ἀ6 οΘοπβθοσδίϊοηθ Μογάσηβοιε, Εὶ. δἰααῦύδυ. 115,2. Ὁ. 156 δαπ.1 
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οὕτω μὲν δὴ Γάιος Καῖσαρ ἐτελεύτησεν ἐν ἡμέραις 1 
αἷς καλοῦσιν εἰδοῖς Μαρτίαις, ᾿ἀνϑεστηριῶνος μάλιστα 

μέσου. ἥν τινα ἡμέραν αὐτὸν ὁ μάντις οὐ περιοίδειν 

προύλεγεν" ὃ δ᾽ ἐπισκώπτων αὐτὸν ἔφη περὶ τὴν ἕξω" 
“πάρεισιν αἱ εἰδοί᾽. χαὶ ὃ μὲν οὐδὲν καταπλαγεὶς ἀπ- Ὁ 
ἐχρένατο" “᾿ἀλλὰ οὐ παρεληλύϑασιν." ὃ δὲ καὶ τοιῶνδε 
προαγορεύσεων αὐτῷ σὺν τοσῷδε τοῦ μάντεως ϑάρσει 

γενομένων καὶ σημείων ὧν προεῖπον ἑτέρων ὑπεριδὼν 
προῆλϑε καὶ ἐτελεύτησεν, ἔτος ἄγων ἔχτον ἐπὶ πεντή- 

χοντα. ἀνὴρ ἐπιτυχέστατος ἐς πάντα καὶ δαιμόνιος καὶ 
μεγαλοπράγμων καὶ. εἰκότως ἐξομοιούμενος '4λεξάν- 

δρῷ. ἄμφω γὰρ ἐγενέσϑην φιλοτιμοτάτω τὲ πάντων 

καὶ πολεμικωτάτω καὶ τὰ δόξαντα ἐπελϑεῖν ταχυτάτω 

πρός τὲ κινδύνους παραβολωτάτω καὶ τοῦ σώματος 
ἀφειδεστάτω καὶ οὐ στρατηγίᾳ πεποιϑότε μᾶλλον ἢ 

τόλμῃ καὶ τύχῃ. ὧν ὃ μὲν ἄνυδρόν τὲ πολλὴν ἐς Ἵμ- 

μῶνος ὥδευεν ὥρᾳ καύματος καὶ τὸν Παμφύλιον κόλ- 
πον τῆς ϑαλάσσης ἀνακοπείσης διέτρεχε δαιμονίως. καὶ 

τὸ πέλαγος αὐτῷ τοῦ δαίμονος κατέχοντος, ἔστε παρέλϑοι, Ὁ 

χαὶ καϑ' ὁδὸν ὁδεύοντι ὕοντος. ἀπλώτου τε ϑαλάσσης 90 

ἐν ᾿Ινδοῖς ἀπεπείρασε καὶ ἐπὶ χκλίμαχα πρῶτος ἀνέβη 
χαὶ ἐς πολεμίων τεῖχος ἐσήλατο μόνος καὶ τρισκαί- 

δεκα τραύματα [μόνος] ὑπέστη. καὶ ἀήττητος αἰεὶ γενό- 

μένος ἑνὶ σχεδὸν ἢ δύο ἔργοις ἕκαστον πόλεμον ἐξ- 

- φΨ 

- οι 

1 οὕτω] ἐποὶρίννέ Ἐ Ε΄ σοαῖςο8 2. 5ᾳ. μάλιστα μέσου 
οχα. 10 10 καὶ δαιμόνιος] δαιμόνιός τ ΥΥῪ 12 ἐγενέσϑη Υ΄, 
γενέσϑην ΕἸ 18 δαιμονίως βθι8ρΡ. Μοπᾶ., ᾿πἰπγῖα, ΟΡ ΠΟΥ 
καὶ οἵα. ΕΒ οὖ οἀϊδοτθβ. ἱπᾶθ ἃ ὅοηνσ. 20 χαϑ' ὁδὸν] τὴν 
ἄνομβρον γε] ἄνυδρον οχβρθοοίεν!ῦὺ Μαπάᾶ., ββὰ ὁδός οβὺ “ἴδον 
Ῥϑάρβίσθ᾽, οἵ. Το. 2, 97, 1; 60, 49, 4; 91,1 28 μόνος Οοὕτῃ 
Ο οι. Μομᾶ. ἀήσσητος, αὖ νἱἀοίυτ, 1 

8 621 βααᾳ. ἀθ οοχηραγαίίομθ Οδθβαγὶβ οὐ ΑἸθχαπαυ οἵ, Ε. 
Πθαββ, Ἀμοῖῃ. Μιπβ. δὅ4 (1899) ». 446 Βαα. 
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ἤνυσε, τῆς μὲν Εὐρώπης πολλὰ βάρβαρα ἑλὼν καὶ τὴν 
Ἑλλάδα χειρωσάμενος, δυσαρχτότατον ἔϑνος καὶ φιλ- 

᾿ ελεύϑερον καὶ οὐδενὶ πρὸ αὐτοῦ πλὴν Φιλίππῳ κατ᾽ 

ξ τ τῶν ἐς ἡγεμονίαν πολέμου δόξασαν ὑπακούειν 

ϑ ἐπ᾿ ὀλίγον" τὴν δὲ ᾿4σίαν σχεδὸν εἰπεῖν ὅλην ἐπέδρα- 

με. καὶ ὡς λόγῳ τὴν Ἀλεξάνδρου τύχην καὶ δύναμιν 

εἰπεῖν, ὅσην εἶδε γῆν, ἐκτήσατο καὶ περὶ τῆς λοιπῆς 
᾿ ἐγθυμούμενός τε καὶ διανοούμενος ἀπέϑανε. 

ὅθ Καίσαρι δὲ ῆ τε Ἰόνιος ϑάλασσα εἶξε, χειμῶνος 

,"". πλωτὴ καὶ εὔδιος γενομένη. καὶ τὸν ἑσπέριον 

ὠκχεανὸν ἐπὶ Βρεττανοὺς διέπλευσεν οὔπω γενόμενον 

: ἐν πείρᾳ, κρημνοῖς τε τῶν Βρεττανῶν τοὺς κυβερνήτας 

ἐποχέλλοντας ἐχέλευε τὰς ναῦς περιαγνύναι. καὶ πρὸς 

ἄλλον χλύδωνα μόνος ἐν σχάφει σμιεϑῷ νυκτὸς ἘΡΙῚ 

δ ζετο καὶ τὸν κυβερνήτην ἐκέλευε πγύχέωι τὰ ἱστία καὶ 

᾿ ϑαρρεῖν τῇ Καίσαρος τύχῃ μᾶλλον ἢ τῇ ϑαλάσσῃ. ἔς 

μὰ πολεμίους προεπήδησε μόνος ἐκ πάντων δεδιότων 

ποις χαὶ τριακοντάκις αὐτὸς ἐν Κελτοῖς μόνοις 

παρετάξατο, μέχρι τετρακόσια αὐτῶν ἐχιρθσϑευ ἔϑνη. 

: ὦ δή τι Ρωμαίοις ἘρΡρῦβ ὡς νόμῳ τῷ περὶ ἀστρα- 

τείας ἱερέων καὶ γερόντων ὙΥΡΕΝΦΉΝΝ πλὴν εἰ μὴ 

ΤΗ͂Ν πόλεμος ἐπίοι᾽" τότε δὲ καὶ γέροντας καὶ 
ἿΣ ἱερέας μι νένεύεϑθαι: περ τε τὴν ᾿ἀλεξάνδρονεν πολε- 

μῶν καὶ ἀποληφϑεὶς ἐπὶ γεφύρας μόνος καὶ κακο- 
“ι βάρβαρα] οἵ τὰ ἐλεύϑερα ΤΥ 821 του]έδααθ 8118 (Κταιὑ Ρ. 3) 

᾿ κα ἐς πολέμου ἡγεμονίαν ἃ δοξάσασαν ἃ, δοξάσαν οἱ. ΜΈΌΒΡΥ.,, 
᾿ δόξαν βοῖνν., Ῥθπθ εἰπεῖν οἵα ΕἸ Ε', δὺ οἵ. ξ δῦδ ὃ6 (ἑνὶ) λόγῳ 

οἱ. Κὸ] 14 μικρῷ 17 ἐκ ἀδΙοτὶ νοιαὶν Μοπᾶ., ἱποῦ. 
β ῃ 18 μόνοις Μυβρυ.. μόνος ΟΕ ΕἸ, οὔ. Ο 20 δή τ Βὶ, δή 
᾿ τοι ἘΡ, δὴν (εἶ. 1πἰουρυθύ. αα Ἡοτοδού. 1, 168) τῷ ἘῈῚ 
᾿ τῶν ἐϑίοτὶ 234 ἀποληφϑεὶς, εἰ Βαρτῶ ἡ. ἃ τὴ. 1, Β, ἀπολειφ- 

᾿ ϑεὶς, ἡ ΒΌΡΓδ εἰ ἃ τη. 1, Υ, ἀπολειφϑεὶς οοἰθτ, γα]ρο, οὗ δὰ 8 081 

19 βα. οὐ οὗ δ68. Ὁ. σ. 4, 39: ὅ, 10 20 νόμῳ τῷ περὶ 
θατείας] οἵ. Ματαυδταΐ, Ν. ᾿Βιδδίβυοσν. ΠΙῚΞ ν. 998 δάῃ. 4 
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παϑῶν τὴν πορφύραν ἀπέρριψε καὶ ἐς τὴν ϑάλασσαν 

ἐξήλατο καὶ ξητούμενος ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐν τῷ μυχῷ 
διενήχετο λανϑάνων ἐπὶ πολύ. μόνην ἐκ διαστήματος 

ἀνίσχων τὴν ἀναπνοήν. μέχρι φιλίᾳ νηὶ προσπελάσας 
ὥρεξε τὰς χεῖρας καὶ ἑαυτὸν ἔδειξε καὶ περιεσώϑη. ἐς 
δὲ τὰ ἐμφύλια τάδε ἢ διὰ δέος. καϑάπερ αὐτὸς ἔλε- 

γεν, ἢ ἀρχῆς ἐπιϑυμίᾳ συμπεσών, στρατηγοῖς τοῖς καϑ' 
αὑτὸν ἀρίστοις συνηνέχϑη καὶ στρατοῖς πολλοῖς τε καὶ 
μεγάλοις. οὐ βαρβάρων ἔτι, ἀλλὰ Ῥωμαίων ἀκμαζόντων 

μάλιστα εὐπραξίαις καὶ τύχαις" {χαὶΣ ἁπάντων ἐκρά- 
τησε. διὰ μιᾶς καὶ ὅδε πείρας ἑκάστων ἢ διὰ δύο. οὐ 

μὴν ἀηττήτου καϑάπερ ᾿Δ4λεξάνδρῳ τοῦ στρατοῦ γενο- 

μένου, ἐπεὶ καὶ ὑπὸ Κελτῶν ἧττῶντο λαμπρῶς, ὅϑ᾽ ἡ 
μεγάλη σφᾶς συμφορὰ κατέλαβε Κόττα καὶ Τιτυρίου 
στρατηγούντων. χαὶ ἂν ᾿1Ιβηρίᾳ Πετρήιος αὐτοὺς καὶ 

᾿φράνιος συνέκλεισαν οἷα πολιορχουμένους, ἔν τε 

“υρραχίῳ καὶ Διβύῃ λαμπρῶς ἔφευγον καὶ ἐν ᾿1βηρίᾳ 
Πομπήιον τὸν νέον κατεπλάγησαν. ὃ δὲ Καῖσαρ 

αὐτὸς ἦν ἀκατάπληκτος καὶ ἐς παντὸς πολέμου. τέλος 

ἀήττητος" τήν τε Ρωμαίων ἰσχύν, γῆς ἤδη καὶ ϑα- 

λάσσης ἐκ δύσεων ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην κρα- 
τοῦσαν, ἐχειρώσατο βία καὶ φιλανθρωπίᾳ πολὺ βεβαιό- 

2 μυχῷ] βυϑῷ Ἰορίθαν 8 8171, αποα ἔοτῦ, τθροπθπάαμι Θ886 
οἱ. Μοπά., 808 μυχῷ αυοαὰθ Ῥομ απ 4 τὴν {κεφαλὴν ἐς 
ἀναπνοὴν ᾿ Δαθιξαπῆοι οἱ. ϑομν.., αὖ οὗ. 1οᾶ. 2, 12, 3 νηὶ 
φιλίᾳ Ἐ γ ἐμπεσών οἱ: Μοπά., τη8}]6. ΟὉ μἰαύατα, οὗ, Ζογαῖκ 
ρ. 40 1 5αᾳ. ἀρίστοις διηΐθ στρατηγοῖς ΒΕ 9 βαρβάρων. ΕΕῸ, 
βαρβάροις ΟἹ 10 {τότε μάλιστα οἱ. Μοπά., πο τϑούθ, ΟΊ ΠΟΥ 
χαὶ δᾶ. ϑοιν. 12 ζαὐτῷ» καϑάπερ ᾿ΒΟΥ. Μοπάᾶ., δἰαύστα 
᾿ποα] δ 8, 568 οὗ δα 1 8 228 14 τετυρίου ἘΠῚ, τιτιρίου Υ 
1ὅ πετρώνιος Εἰ 10 συνέκλασαν Ὁ 11 ἔφυγον οἱ. Μομπᾶ., οἵ. 
φυϑοϑῖ. 21 ἐπὶ τὸν Ἐὐφορ. πού. Ὠϊο οὖ οθύθσϊβ Ἰοοἱβ οἱ. Μϑπά., 
οοπίτα ἀϑὰὰ ΑΡρίϑηϊ, τὸν 46]. ΤΟ ΒῸΒ. Ρ. 238, φυοθθὈ  ΠἜοσ, οὗ 
οὐϊδιη Κα θηροΥρ, ϑύαάίοῃ ἄρον ἅ. στίθοΕ. ἀτθῖκοὶ ΕΝ Ῥτορτον 
Βου]η 1891. Ρ. 14 866. 
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τερον χαὶ πολὺ ἐγκρατέστερον Σύλλα βασιλέα τε 

αὑτὸν ἀπέφηνεν ἀκόντων, εἰ καὶ τὴν προσηγορίαν οὐκ 

᾿ ἐδέχετο. χαὶ πολέμους ἄλλους καὶ ὅδε διανοούμενος 

« ἀνῃρέϑη. 
1 συνέβη δ᾽ αὐτοῖς καὶ τὰ στρατόπεδα ὁμοίως πρό- 

ϑυμα μὲν ἐς ἄμφω καὶ μετὰ εὐνοίας γενέσϑαι καὶ ἐς 

μάχας ϑηριώδεσιν ἐοικότα, δυσπειϑῆ δὲ πολλάκις ἕκα- 

᾿ τέρῳ καὶ πολυστασίαστα διὰ τοὺς πόνους. ἀποθανόντας 

“γε μὴν ὁμοίως ὠδύραντο καὶ ἐπεπόϑησαν καὶ ϑείων 

τ τιμῶν ἠξίωσαν. ἐγένοντο δὲ καὶ τὰ σώματα εὐφυεῖς 

ἄμφω καὶ καλοί. καὶ τὸ γένος ἐκ Ζιὸς ἤστην ἕκάτε- 

ρος, ὃ μὲν Αἰακίδης τε καὶ ᾿Ηρακλείδης, ὃ δὲ ἀπ᾽ 

᾿ΔΑγχίσου τε καὶ ᾿ἀφροδίτης. φιλονικότεροι δὲ τοῖς ἐξ- 
᾿ ερίξουσιν ὄντες ταχύτατοι πρὸς διαλύσεις ἦσαν καὶ 

15 συγγνώμονες τοῖς ἁλοῦσιν., ἐπὶ δὲ τῇ συγγνώμῃ καὶ 

εὐεργέται καὶ οὐδὲν ἢ κρατῆσαι μόνον ἐνθυμούμενοι. 

χαὶ τάδε μὲν ἐς τοσοῦτον συγκεκρίσϑω, καίπερ οὐκ 

ἴσης δυνάμεως ἐπὶ τὴν ἀρχὴν δρμήσαντος αὐτῶν 

ἑχατέρου. ἀλλὰ τοῦ μὲν ἐκ βασιλείας ἠσκημένης ὑπὸ 

Ὁ Φιλίππῳ, τοῦ δ᾽ ἐξ ἰδιωτείας, εὐγενοῦς μὲν καὶ περι- 

2 φανοῦς, χρημάτων δὲ πάνυ ἐνδεοῦς. ἐγένοντο δὲ καὶ 
ἣν ἢ 

σημείων τῶν ἐπὶ σφίσιν ἑἕχάτερος ὑπερόπτης καὶ τοῖς 
᾿ μάντεσι τὴν τελευτὴν προειποῦσιν οὐχ ἐχαλέπηναν, καὶ 

τὰ σημεῖα αὐτὰ ὅμοιά τὲ πολλάκις καὶ ἐς τὸ ὅμοιον 

Ν ἀμφοῖν συνηνέχϑη" ἐγένετο γὰρ ἑκατέρῳ δὶς ἄλοβα, 
 χαὶ τὰ μὲν πρῶτα κίνδυνον σφαλερὸν ὑπέδειξεν, ᾿4λε- 
ἐσ Η͂ ι .ς ὴ , , ͵ 
ς΄ θ μετὰ] μεστὰ οἱ. Μεπά. Ἱ ϑηριώδεσιν ἐοικότα] ϑηριώδη 
 Θχβρθοίαν!ὑ Μοπά. 60]]. 8. 297; ταϑ] τη οατη ΚΟΙ] ϑηρζίοις μαν)ιώ- 
 δέσιν ἐοικότα 18 φιλονεικότατοι οὕτα ΕἸ Εἰ 5Βοτ. Μεπᾶ. (ἀοθθθαῦ 
φιλονιχότατοι), ΠΟῊ τϑοῦῖθ, ΟΊ ΠΟΥ 18 5αᾳ. ἐξερεϑίζουσιν οἱ. 
ΟΜαΒβρΥ,, 516 οἰΐϑυ Ὁ 10 χαὶ] ἅτε οἱ. Μοπᾶ., ρϑύρϑσϑιαω 
1 τοσοῦτο βογ. Μοπᾶ. 19 5α. ηὐξημένης ὑπὸ Φιλίππου νοτυϊδ 
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ξάνδρῳ μὲν ἐν Ὀξυδράκαις, ἐπὶ τὸ τῶν ἐχϑρῶν τεῖχος ' 

ἀναβάντι πρὸ τῶν Μακεδόνων καὶ τῆς κλίμακος συν- 
τριβείσης ἀποληφϑέντι τε ἄνω χαὶ ὑπὸ τόλμης ἐς τὸ 
ἐντὸς ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐξαλομένῳ καὶ πληγέντι τὰ 

στέρνα χαλεπῶς καὶ ἐς τὸν τράχηλον ὑπέρῳ βαρυτάτῳ 
καὶ πίπτοντι ἤδη καὶ περισωϑέντι μόλις ὑπὸ τῶν 

Μακεδόνων ἀναρρηξάντων τὰς πύλας ὑπὸ δέους, Καί- 

σαρι δὲ ἐν ᾿Ιβηρίᾳ, τοῦ στρατοῦ περιφόβου τε ὄντος 
ἐπὶ Πομπηίῳ τῷ νέῳ καὶ ὀχνοῦντος ἐς μάχην ἱέναι. 

προδραμόντι πάντων ἐς τὸ μεταίχμιον χαὶ διακόσια τι 
ἀναδεξαμένῳ δόρατα ἐς τὴν ἀσπίδα, μέχρι καὶ τόνδε, 

ὁ στρατὸς ἐπιδραμὼν ὑπὸ αἰδοῦς χαὶ φόβου περιέσω- 
ὅεν. οὕτω μὲν αὐτοῖς τὰ πρῶτα ἄλοβα ἐς κίνδυνον 

ἦλθε ϑανάτου. τὰ δεύψερα δὲ ἐς τὸν ϑάνατον αὐτόν. 

Πειϑαγόρας τὲ γὰρ ὃ μάντις ᾿4πολλοδώρῳ δεδοικότι τ 
᾿Δλέξανδρόν τε καὶ ᾿Ηφαιστίωνα ϑυόμενος εἶπε μὴ δε- 

διέναι. ἐχποδὼν γὰρ ἀμφοτέρους αὐτίχα ἔσεσθαι" καὶ 
τελευτήσαντος εὐθὺς ᾿Ηφαιστίωνος ὁ ᾿Ζπολλόδωρος β 

ἔδεισε, μή τις ἐπιβουλὴ γένοιτο κατὰ τοῦ βασιλέως, καὶ 

ἐξήνεγκεν αὐτῷ τὰ μαντεύματα. ὃ δὲ ἐπεμειδίασε καὶ 
Πειϑαγόραν αὐτὸν ἤρετο, ὅ τι λέγοι τὸ σημεῖον" τοῦ 

δὲ εἰπόντος. ὅτι τὰ ὕστατα λέγει. αὖϑις ἐπεμειδίασε 
8 ἀποληφϑέντι ΒῚ οἷ, εἰ ἰδΙηθη βαρζῶ ἡ ὃ τὴ. 1 δαάϊίο, Υ, 

ἐπυαΥαψωννα ἘΞῸ (οὗ. ῬΙαὐ. ΑἸαΣ. 6. 08, Αὐτίϑη. Απ8Ὁ. 6, 9), γαΐρο, 
564 οἵ, 8 168. 174. 628, ΠΠ 8 822, ΤΥ͂ 8.898. 8:τὲ ΕΒ, γεΟὶ 
14 ἦλϑε] ἤνεγκε οΧ Ηετοάοΐο οἱ. 'Μοπᾶ,, οοηέγῳ Ζουαϊκ Ρ. 41 9011. 
ϑυσ. ὁ. ὅθ οχίγ.: καὶ τὰ σημεῖα ἐς τέλος ἀμφοῖν ἀπαντῆσαι 
1ὅ πυϑαγόρας ἘΞ ͵Ὶ1ἷἹὙ δ Ο, Ιάοτι τηϑπάπτῃ ἀρὰ Ρ] αὐ. ΑἸοχ. ο. 78, β6α 
οἵ, Αὐτίδη. 7, 18 Ἀπολλοδώρῳ «τῷ ἀδελφῷ» 6χ Αὐνῖδῃ. Ἔφ 
οἱ. Μομᾶ., αὐ πὸ ΡΙαΐ. αὐΐάθηα ἐταΐγθσα ποιηϊπϑὺ 160 ϑυσά- 
μενος ΘΧ Ὁ οἷ. Μομά. . 804 οὗ γγαβϑῇ. 19 γένηται ἃ 
21 πυϑαγόραν ἘΒΥ͂Ο 22 λέγοι ΒῚ 

1. Ὀξυδράκαις) βοουσπάθμι 81105 δρυὰ Μ41)108, οἷ Ῥτβϑίου 
δ]1ο5. θυ οι, θη. ϑύαα. 16 (1894) ». 82 5α. 18 ἅπολ- 
λόδωρος] οἵ. Καρυβὲ 80. Ῥδυὶγυ -Υββονγῶ 1, 3 Ὁ. 2851 τ. 42 

σὐρουβηρανῷς: 
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 χαὶ ἐπήνεσεν ὅμως ᾿“πολλόδωρόν τε τῆς εὐνοίας καὶ 

79 τὸν μάντιν τῆς παρρησίας. Καίσαρι δ᾽ ἐς τὸ ἔσχατον 

Ντὐρήδοον ἐσιόντι, καϑά μιν πρὸ βραχέος εἴρηται. 

τὰ αὐτὰ σημεῖα γίγνεται" καὶ χλευάσας ἔφη τοιαῦτά 

5 οἱ χαὶ “ὦ ̓ 1βηρίαν γεγονέναι. τοῦ δὲ μάντεως εἶπόν- 

τος χαὶ τότε αὐτὸν κινδυνεῦσαι καὶ νῦν ἐπιϑανατώ- 

τερον ἔχειν τὸ σημεῖον, ἐνδούς τι πρὸς τὴν παρρησίαν 

 ἐϑύετο [ὅμως] αὖϑις, μέχρι βραδυνόντων αὐτῷ τῶν 

ἱερῶν δυσχεράνας ἐσῆλθε καὶ ἀνῃρέϑη. τὸ δ᾽ αὐτὸ 

τ καὶ ᾿λεξάνδρῳ συνέπεσεν. ἐπανιόντα γὰρ ἐξ ᾿Ινδῶν 

ἐς Βαβυλῶνα μετὰ τοῦ στρατοῦ χαὶ πλησιάζοντα ἤδη 

᾿ παρεχάλουν οἱ Χαλδαῖοι τὴν εἴσοδον ἐπισχεῖν ἔν τῷ 

᾿ παρόντι. τοῦ δὲ τὸ ἰαμβεῖον εἰπόντος, ὅτι “᾿μάν- 

τις ἄριστος, ὅστιβᾳ εἰκάζει χαλῶς᾽. δεύτερα γοῦν οἱ 

"5 Χαλδαῖοι παρεκάλουν μὴ ἐς δύσιν ἀύθυτὰ μετὰ τῆς 

στρατιᾶς ἐσελθεῖν. ἀλλὰ μον ϑοῦσοι χαὶ τὴν πόλιν 

λαβεῖν πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα. ὃ δ᾽ ἐς τοῦτο μὲν ἐν- 

᾿ δοῦναι λέγεται χαὶ ἐπιχειρῆσαν ἀνα ἀνά εν λίμνῃ δὲ 

χαὶ ἕλει δυσχεραίνων καταφρονῆσαι καὶ τοῦ δευτέρου 
30 μαντεύματος χαὶ ἐσελϑεῖν ἐς δύσιν ὁρῶν. ἐσελϑών 
γὲ μὴν καὶ πλέων κατὰ τὸν Εὐφράτην ἐπὶ ποταμὸν 

-Παλλαχότταν, ὃς τὸν Εὐφράτην ὑπολαμβάνων ἐς ἕλη 

χαὶ λίμνας ἐχφέρει καὶ κωλύει τὴν ᾿Δσσυρίδα γῆν 

Ἧ ὅ καὶ ἘΠΕ", οτα. οϑύθσὶ θ κινδυνεῦσαι (λαμπρῶς 6Χ 8 489 οἱ. 
ς Μρμᾶ, Ῥθη6 6 8ᾳ. πυϑανώτερον, υὖ νἱ ἀϑὗαν, γουε Ὁ, οὗ, 8 489 
τ ἐσδούς ῖ, αὖ να οὕυΣ 8 ὅμως ἴὰγθ ΒΌΒΡ. Μοπᾷ., ἀθ]θυὶ 1086; 
8 δηΐθ ἐσῆλϑε γ. 9 ῬΡοπθηάστη ὃ 21 τὸν δΐο ποταμὸν 884. ἃ. 
39 παλλαχότταν ΒῸ ἃ, παλλακόταν  Ο, παλλάκοταν ἃ, παλακότταν , 
 παλαχότανν, πὐλτυύφπον Αὐγῖδη. ἵ,. δ1 οὐ Μοπα.., αἱ οἵ Β. Μοίβθποι, 
βαρ ἔς Αββυυοὶ. 9 (1894) ρ. 210 ἀάη.8 38 ἀσυρίδα ἱ 

᾿“ἱ 18 56. γΘυβὰ8 Εατιρι ἄθαβ, οἵ, Νδῦοκ, Τταρ. αταθο. ἔν." Ρ. 614 
ἢ, 978; αὖ νογβὰβ οοπβίοῦ ἂρ. Αὐτίϑῃ. Τ, 16. ὁ οὐ Οἷο. δὰ Αἰ. 
ΟἿ, 18, 4: μάντις δ᾽ ἄριστος εἷος. 
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ἄρδειν [ἐπιπλέειν], --- ἐπινοοῦντα δὴ τοῦτον διατει- 

χίσαι τὸν ποταμὸν καὶ ἐπὶ τοῦτο ἐχπλέοντά φασιν 
ἐπιτωϑάσαι τοῖς Χαλδαίοις, ὅτι σῶος ἐς Βαβυλῶνα 

ἐσέλϑοι τε καὶ ἐχπλέοι. ἔμελλε δ᾽ ἐπανελϑὼν αὐτίκα 

ὅ ἐν αὐτῇ τεϑνήξεσθϑαι. ἐπετώϑασε δὲ καὶ ὃ Καῖσαρ 
ὅμοια. τοῦ γὰρ μάντεως αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς τελευ- 
τῆς προειπόντος. ὅτι μὴ περιοίσει τὰς Μαρτίας εἰδούς, 
ἐλθούσης τῆς ἡμέρας ἔφη. τὸν μάντιν χλευάζων, ὅτι 

πάρεισιν αἱ εἰδοί" καὶ ἐν αὐταῖς ὅμως ἀπέϑανεν. οὕτω 

μὲν δὴ καὶ σημεῖα τὰ περὶ σφῶν ἐχλεύασαν ὁμοίως 

καὶ τοῖς προειποῦσιν αὐτὰ μάντεσιν οὐχ ἐχαλέπηναν 
καὶ ἑάλωσαν ὅμως ὑπὸ τῷ λόγῳ τῶν μαντευμάτων. 

ἐγένοντο δὲ χαὶ ἐς ἐπιστήμην τῆς ἀρετῆς, τῆς τε 
πατρίου καὶ ᾿Ελληνικῆς καὶ ξένης, φιλόκαλοι, τὰ μὲν 

᾿Ινδῶν ᾿4λέξανδρος ἐξετάξων τοὺς Βραχμᾶνας. οἵ δο- 

κοῦσυιν ᾿Ινδῶν εἶναι μετεωρολόγοι τε καὶ σοφοὶ καϑὰ 
Περσῶν οἱ Μάγοι, τὰ δὲ Αἰγυπτίων ὃ Καῖσαρ, ὅτε 

ἐν Αἰγύπτῳ γενόμενος χαϑίστατο Κλεοπάτραν. ὅϑεν 

ἄρα καὶ τῶν εἰρηνικῶν πολλὰ Ῥωμαίοις διωρϑώσατο 

καὶ τὸν ἐνιαυτὸν ἀνώμαλον ἔτι ὄντα διὰ τοὺς ἔσϑ᾽ 5 
ὅτε μῆνας ἐμβολίμους (κατὰ γὰρ σελήνην αὐτοῖς ἠριϑ- 

μεῖτο) ἐς τὸν τοῦ ἡλίου δρόμον μετέβαλεν, ὡς ἦγον 
Αἰγύπτιοι. συνέβη δὲ αὐτῷ καὶ τῶν ἐς τὸ σῶμα ἐπι-᾿ 

1 ἄρδην ἃ ἐπιπλέειν ἄρ]ονι; καὶ δηΐο ἐπιπλέειν δα. Ἐ, 
δὲ αδϑυγίαηι ἐοϊ υγθην (6 γ6 ἡναιυϊσανήϊογη, ὐϑδέφιο τοδαϊέ Ος καὶ περι-᾿ 
πλεῖν οἱ. Μαβροτ., ἄρδειν ἐπὶ πλέον Μοπά., οἵ. ἃΘ τὸ ὅυυ. ο. ὅθ. 
τηρᾷ. Αὐτίϑη, ἴ, 21, 4, Ὄτογβθῃ, ΗΘ] ]θηἰβυηαβ 1", 2 Ὁ. 828 5α. δὲ 
Οἱ, δὴ ΕΕ,, να]ρὸ 2 τοῦτο ΟΥ, τοῦτον ἘΠΕῚ 9 ὅμως] 8͵ηυῖ- ὦ 
{ον ΟἍ, ἱ. 6. ὁμοίως γ6] ὁμῶς, 504 ὅμως τοβριοῖῦ δὰ χλευάξων 
10 {τὰΣ σημεῖα οἱ. Μοπά,, 5ρὰ οἵ, ΤΥ 8 406 γυναῖκες αἱ --- προγε- 
γραμμέναι, 8 ὅδ δέος τὸ ὑπὲρ αὐτῶν, Υ͂ 8 ὅ88 πίστιν, ἣν αἰτεῖς --- 
αἰτεῖν͵ Βδ5. ὅ ἰπϊύ., 510. 2, 2 οχύσ. 810] 12 ὅμως] ὁμοίως οἱ. 
Μαεμά. 10 (οἱ μετεωρολόγοι οἱ. Μυβρ., ἱπαῦ. 19 Ρωμαίοις 
οἵα. ἘΠῚ, 28 οἱ πύθ Αἰγύπτιοι δαὰ. Υ 



αταφιηιοηίμηι 1. ΓΠ]. Απναΐίιι5] ἘΜΦΎΛΤΙΩΝ 15. 298 

ει ὑϑυρῷ ἰκρκῃ σΥ 

βουλευσάντων μηδένα διαφυγεῖν, ἀλλὰ τῷ παιδὶ δοῦ- 

ναι δίκην ἀξίαν, καϑάπερ ᾿4λεξάνδρῳ τοὺς Φίλιππον 

ἀνελόντας. ὅπως δὲ ἔδοσαν, αἱ ἑξῆς βίβλοι δεικνύουσιν. 

ΙΑ ἘΜΦΥΛΊΩΝ Γ΄. 

1 οὕτω μὲν δὴ Γάιος Καῖσαρ πλείστου Ῥωμαίοις 1 

᾿ς ἄξιος ἐς τὴν ἡγεμονίαν γενόμενος ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν 

ἀνήρητο καὶ ὑπὸ τοῦ δήμου τέϑαπτο᾽ ἁπάντων δὲ 

αὐτοῦ τῶν σφαγέων δίκην δόντων. ὅπως οἱ περιφανέ- 

στατοι μάλιστα ἔδοσαν, ἥδε ἡ βίβλος καὶ ἡ μετὰ τήνδε 

. ἐπιδείξουσιν. ἐπιλαμβάνουσαι καὶ ὅσα ἄλλα Ῥωμαίοις 

 ἐμφύλια ἐς ἀλλήλους ἐγίγνετο ὁμοῦ. 

Ἀντώνιον μὲν ἡ βουλὴ δι᾿ αἰτίας εἶχεν ἐπὶ τοῖς 3 

᾿ ἐπιταφίοις τοῦ Καίσαρος, ὑφ᾽ ὧν δὴ μάλιστα ὃ δῆμος “α.- 

᾿ ἐρεϑισϑεὶς ὑπερεῖδε τῆς ἄρτι ἐπεψηφισμένης ἀμνηστίας 
το καὶ ἐπὶ τὰς οἰκίας τῶν σφαγέων σὺν πυρὶ ἔδραμον" 

ὃ δὲ αὐτὴν χαλεπαίνουσαν ἕνὶ τοιῷδε πολιτεύματι ἐς 

εὔνοιαν ἑαυτοῦ μετέβαλεν. μάτιος ἦν ὁ Ψευδομάριος" 8 

Μαρίου γὰρ ὑπεχρίνετο υἱωνὸς εἶναι καὶ διὰ Μάριον 

 ὑπερήρεσκε τῷ δήμῳ. γιγνόμενος οὖν κατὰ τήνδε 

5. ὑπόκρισιν συγγενὴς τῷ Καίσαρι. ὑπερήλγει μάλι- 

στὰ αὐτοῦ τεϑνεῶτος καὶ βωμὸν εἈφκοδόμει τῇ ὐμο, 

᾿ χαὶ χεῖρα ϑρασντέρων ἀνδρῶν εἶχε καὶ φοβερὸς ἦν 

ἢ ἀεὶ τοῖς σφαγεῦσιν" ὧν οἱ μὲν ἄλλοι διεπεφεύγεσαν 4 

 ἐχ τῆς πόλεως καὶ ὅσοι παρ᾽ αὐτοῦ ασαϑοῦ εἰλή- 

! 35 φέσαν ἡγεμονίας ἐϑνῶν, ἀπεληλύϑεσαν ἐπὶ τὰς ἡγεμο- 

᾿ς γίας, Βροῦτος μὲν ὁ 4έχμος ἐς τὴν ὅμορον τῆς Ἴτα- 

Λίας Κελτικήν, Τρεβώνιος δὲ ἐς τὴν ᾿4σίαν τὴν περὶ 

τ ν᾿ ἐν πρό υνεῷ ὺν- 

Ὡς ΞΑΣ, ἀρ ὐναγοτυο δ δε δε ᾿ 

ὅ 8 ἐηει δεικνύουσιν ἀοδίηΐ ΕἸ Ε΄ 11 Ἁμάτιος ἦν] οχ- 
 οταϊυμῃ δρίουμη, οὗ. δέοι δὰ Ἠϑτοάοῦ. 1, 1τὅ οὐ Ζοσαϊξκ Ρ. 31 βα. 
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294 . ΠΕἘΜΦΥΛΊΩΝ Τὶ, [4ηναξἰϊ φανξυι8 

᾿Ιωνίαν, Τίλλιος δὲ Κίωβερ ἐς Βιϑυνίαν᾽ Κάσσιος δὲ 

καὶ Βροῦτος ὁ Μᾶρκος, ὧν δὴ καὶ μάλιστα τῇ βουλῇ 
διέφερεν, ἥρηντο μὲν καὶ οἵδε ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἐς 
τὸ μέλλον ἔτος ἡγεμονεύειν. Συρίας μὲν ὃ Κάσσιος 

χαὶ Μακεδονίας ὁ Βοοῦτος, ἔτι δὲ ὄντες ἀστικοὶ στρα- δ΄ 

τηγοὶ ... ὑπ᾽ ἀνάγκης καὶ διατάγμασιν οἷα στρατηγοὶ 

τοὺς κληρούχους ἐθεράπευον, ὅσοις τε ἄλλοις ἐπενόουν, 
καὶ τὰ κληρουχήματα συγχωροῦντες αὐτοῖς πιπράσκειν, 

τοῦ νόμου κωλύοντος ἐντὸς εἴχοσιν ἐτῶν ἀποδέδο- 

σϑαι. τούτοις δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Δμάτιος, ὅτε συντύχοι, ὃ) 

καὶ ἐνεδρεύσειν ἐλέγετο. τῷδε οὖν τῷ λόγῳ τῆς ἐνέ- 

ὃρας ὃ ᾿ἁἀντώνιος ἐπιβαίνων οἷα ὕπατος συλλαμβάνει 
καὶ κτείνει τὸν ᾿Ζμάτιον χωρὶς δίκης, μάλα ϑρασέως" 

χαὶ ἡ βουλὴ τὸ μὲν ἔογον ἐθαύμαξεν ὡς μέγα καὶ 

παράνομον, τὴν δὲ χρείαν αὐτοῦ προσεποιοῦντο ἥδιστα" τ6. 

οὐ γὰρ αὐτοῖς ἐδόκει ποτὲ χωρὶς τοιᾶσδε τόλμης 

ἀσφαλῆ τὰ κατὰ Βροῦτον χαὶ Κάσσιον ἔσεσϑαι. οἱ 
δὲ τοῦ ᾿Δματίου στασιῶται καὶ ὃ ἄλλος δῆμος ἐπ᾽ 

ἐχείνοις πόϑῳ τε τοῦ ᾿Δματίου καὶ ἀγανακτήσει τοῦ 
εγονότος. ὅτι μάλιστα αὐτὸ ὃ ἀντώνιος ἐπεπράχει 30 ἢ ἶ οαχ 

ὑπὸ τοῦ δήμου τιμώμενος, οὐκ ἠξίουν σφῶν κατα- 

1 τίλιος Οἱ, Τιωϊι8 Ὁ κίμερ ΒΓ ὕ ἀστυκοὶ Ὁ, 
ἀττικοὶ ἴ, οἵ, δὰ 1 8 184 ὕ 5αᾳ. Ῥοβῦ στρατηγοὶ ἴῃ Β 4--Θθ, ἴῃ 
Υ 6, ἱπ Ὁ 12 1ὐξθτασαχτα βρϑύαια; (ὑπέμενον ἐν ἄστει» ᾿πβδυαῖῦ 
βοῦν., ϑαὺ ζὑπέμενον» δἀᾶϊ δαὺ καὶ δηΐθ διατάγμασιν ἀρ]οτῖ 
γοϊαϊῦ Μοπᾶ.; βἰσπϊβοανὶ Ἰαοάπδτα, οἵ. 8. 19 60 ὑπ᾽ ἀνάγκῃ Ο, 
ἕοτῦ. γϑούθ 10 τούτοις δὲ αὐτοῖς Ο, σὺν αὐτοῖς δὲ 1 11 χαὶ 
46]. Νῦοῖ, 56 ἴυτθ Ῥυθιηϊαν ἐνεδρεύσειν, οἵ. 8 8 18 στα- 
σιῶται ὅσῃπ., στρατιῶται, 110 τὶ 21 τιμώμενον ἱ, (τοσάδε ἄρτι 
τιμώμενος Ὑ6] 5ῖτα. τηϑὶαῦ Μοηᾶ., αὰο ΠΟη ΟΡ᾿Β 

454. ϑγυίδιηα οὐ Μδοθάοπίδιη Οδϑβδίο οὗ Βγαΐο ργουίποῖδβ 
ὦ δοβασθ ἀθβύϊπαθαθ 6586 πθσαῦ 560Π6116 (ν. δα 1 8 462) Ρ. ὅ 56α., 
γ. οὐϊαια Εὰ. ϑομνγατίζ, Ὀ16 γουύθι απο ἀθν τῦτα. Ῥγον. πῃ 
Οδοδδιβ Τοῦ, Ἡργηθβ 88 (1898) Ρ. 226 ὅ 58αᾳ. ἔτι δὲ ὄντες οἴο.]} 
οἵ. Μοιβταβοι, ᾿. διδαῦθνι. 15. 1 Ρ. 1917 δᾶπ. 4 

πρευαναν 

το 



8θα. Ῥροηυροῖιι5 γοϑεϊψεϊέ"}] ΕἘΜΦΎΛΤΙΩΝ 10. 205 

: 44α.0. 

φρονεῖν" τὴν ἀγορὰν οὖν καταλαβόντες ἐβόων καὶ 

τὸν ᾿ἀντώνιον ἐβλασφήμουν χαὶ τὰς ἀρχὰς ἐχέλευον 

ἀντὶ ᾿Δματίου τὸν βωμὸν ἐχϑεοῦν καὶ ϑύειν ἐπ᾽ αὐ- 
τοῦ Καίσαρι πρώτους. ἐξελαυνόμενοι δ᾽ ἐκ τῆς ἀγο- 8 

πτρᾶς ὑπὸ στρατιωτῶν ἐπιπεμφϑέντων ὑπὸ ᾿Αντωνίου 

μᾶλλόν τε ἠγανάχτουν καὶ ἐκεκράγεσαν καὶ ἕδρας 

ἔνιοι τῶν Καίσαρος ἀνδριάντων ἐπεδείκνυον ἀνῃρη- 

Π“.. ὡς δέ τις αὐτοῖς ἔφη καὶ τὸ ἐργαστήριον, 9 

ἔνϑα οἱ ἀνδριάντες ἀνεσκευάξοντο, δείξειν, εὐθὺς 

ιο εἴποντο καὶ ἰδόντες ἐνεπίμπρασαν, ἕως ἑτέρων ἐπι- 
 πεμιφρϑέντων ἐξ ᾿Αἀντωνίου ἀμυνόμενοί τὲ ἀνῃρέϑησαν 

ἔνιοι καὶ συλληφϑέντες ἕτερον ἐχρεμάσϑησαν, ὅσοι 

ϑεράποντες ἦσαν, οἱ δὲ ἐλεύϑεροι κατὰ τοῦ χρημνοῦ 

ἡ κατερρίφησαν. 

4 Σ᾿ἅσκχαὶ ὃ μὲν τάραχος ἐπέπαυτο, μῖσος δὲ ἄρρητον ἐξ τὸ 

ἀρρήτου εὐνοίας τοῦ δήμου πρὸς τὸν ᾿ἀντώνιον ἐγή- 

γερτο, ἡ βουλὴ δ᾽ ἔχαιρον ὡς οὐκ ἂν ἑτέρως ἐν ἀδεεῖ 

περὶ τῶν ἀμφὶ τὸν Βροῦτον γενόμενοι. ὡς δὲ καὶ 11 

 Σέξστον Πομπήιον ὃ ̓ ἀντώνιος, τὸν Πομπηίου Μάγνου 

30 περιποϑήτου πᾶσιν ἔτι Ὄντος, εἰσηγήσατο καλεῖν ἐξ 

Ἰβηρίας, πολεμούμενον ἔτι πρὸς τῶν Καίσαρος στρατη- 

γῶν, ἀντί τε τῆς πατρῴας οὐσίας δεδημευμένης ἐκ 

τῶν χοινῶν αὐτῷ δοϑῆναι βρριάδαρ ᾿Δττικῶν δραχμῶν 

πεντακισχιλίας, εἶναι δὲ καὶ στρατηγὸν ἤδη τῆς ϑαλάσ- 

35 σης, χαϑὼς ἦν καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ταῖς ᾿ Ρωμαίων 

ναυσὶν αὐτίκα ταῖς πανταχοῦ χρῆσϑαι εἰς τὰ ἐπείγοντα, 

ς΄ 4 πρώτους Μυβρτ., πρώτως ΟΡ, φιαηι ργίηνμηυν Ὁ, πρῶτος 
ἃἵ; αἰϊπα ἔογτ. Ἰαῦθυθ οἱ. Μοπά. 9 ἀνδριάντες] ἄνδρες γ 
Ξ ς ἀρρήτου Ο, ἀρίστης ἱ 20 ὄντος ἔτι Υ κατακαλεῖν οἱ. 
᾿Μομπά. Βρᾶ οὗ 88 ΤΙ β ὅϊ4 21 τῶν οι. ἱ 38 586. τἱοΐο8 
Αὔοι ορε ἀοφροηυηυῖίς (, ΟἸοθτομπῖβ (ΡὮ1]. 18, ὅ 8 12) ᾿Βθρύϊθηβ 
ΤΠΠΠΘΗΒ᾽ ΘΧΡΙΘΒΒΌΓΙΙΒ (ἴ6π4)); οὕ. ἀθ παταθτο Ὀτιπηϑηπ 1Υ̓͂ Ρ. ὅ08 
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296 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Γ. [Δπονῖὶ οιυβιοαϊα 

ϑαυμάξουσα ἕκαστα ἡ βουλὴ μετὰ προϑυμίας ἐξε- 
δέχετο χαὶ τὸν ᾿Αντώνιον ἐπὶ ὅλην εὐφήμουν 
ἡμέραν. οὐ γάρ τις αὐτοῖς ἐδόκει Μάγνου γενέ- 

σϑαι δημοκρατικώτερος, ὅϑεν οὐδὲ περιποϑητότερος, 

ἦν. ὅ τὲ Κάσσιος καὶ ὃ Βροῦτος, ἐκ τῆς στάσεως 
ὄντε τῆς Μάγνου καὶ πᾶσι τότε τιμιωτάτω. τὴν σωτη- 

ρίαν ἐδόκουν ἕξειν ἀσφαλῆ καὶ τὴν γνώμην ὧν ἐπε- 
πράχεσαν ἐγχρατῆ, χαὶ τὴν δημοχρατίαν ἐς τέλος : 

ἐπάξεσϑαι. τῆς μοίρας σφῶν ἀνισχούσης. ἃ καὶ Κικές 

ρῶν συνεχῶς ἐπήνει τὸν ᾿Δντώνιον᾽ καὶ ἡ βουλὴ τι 
συγγινώσκουσα αὐτῷ διὰ σφᾶς ἐπιβουλεύοντα τὸν 

θύμον ἔδωκε φρουρὰν πολ νης γενῤνμοροα περὶ τὸ σῶμα, 

ἐχ τῶν γεν λύρας νέα καὶ ἐπιδημούντων ἑαυτῷ κατα- 
λέγοντα. ὃ δέ, εἴτε εἰς τοῦτο αὐτὸ πάντα πεπραχὼς ἐ 

εἴτε τὴν συντυχίαν ὡς εὔχρηστον ἀσπασάμενος. τὴν 1: 

φρουρὰν κατέλεγεν, αἰεὶ προστιϑεὶς μέχρι ἐς ἕξακισ- 

χιλίους, οὐκ ἐκ τῶν γινομένων ὁπλιτῶν, οὺς εὐμαρῶς 
ἂν ἐν ταῖς χρείαις ᾧετο ἕξειν καὶ ἑτέρωθεν, ἀλλὰ 
πάντας λοχαγοὺς ὡς ἡγεμονιχούς τε καὶ ἐμπειροπολέ- ᾿ 

μους καί οἱ γνωρίμους ἐκ τῆς στρατείας τῆς ὑπὸ Καί- Ξἷ 

σαρι" ταξιάρχους δ᾽ αὐτοῖς ἐς τὸν πρέποντα χόσμον 
ἐξ αὐτῶν ἐκείνων ἐπιστήσας ἦγεν ἐν τιμῇ καὶ κοινω- 

νοὺς ἐποιεῖτο τῶν φανερῶν βουλευμάτων. ἡ δὲ βουλὴ 
τό τε πλῆϑος αὐτῶν χαὶ τὴν ἐπίλεξιν ἐν ὑπονοίᾳ, 

τιϑέμενοι συνεβούλευον τὴν φρουρὰν ὡς ἐπίφϑονον Ξ 

1. 5ᾳ. μετὰ προϑυμίας ἐξεδέχετο Ο, μετὰ τοῦτον ἐξεδέχοντο 1, ᾿ 
Ὁπᾶ6 ἕκαστα {τούτων 5ογ᾽. Μεπα. 8 «τὴν» ἡμέραν οἱ. Μοπά.,, 
ἱπαΐ. 8 86. γενέσθαι μάγνου Υ 4 μὴν πρρνῤοξοῖι δοῦν τις 
ἦν οἱ. Μομᾶ. ὅ κάσιος Ὗ, οοπδβὺ., οἵ, δὰ 11 8ὶ 82 χειν. 
οἱ. Μοπᾶ., βρα οὗ ἐπαξεσθυ. ν.9 9 ἐπανάξεσϑαι οἱ. ἀώλος 
11 γινομένων Ο, οὗ ὙΥ. Βϑοβυηια, Αὐὐοϊδτηαβ ΠΡ. 182, γενομένων 
ἱ, σαϊρὸ 18 ἂν Βθο] δὲ Μομᾶ,, ἱπαΐῦ. 21 δ᾽] τ᾽ οἱ. Μεπά. 
ῶὅ Απηϊορῖο οοηδιζϊέ Ὁ, απο ῬΙΌΡ. Μομᾶ., βοὰ οἵ δά 1 8 228. 
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44α.0. 
ἐς τὸ ἀρχοῦν ἐπαναγαγεῖν. ὃ δὲ ὑπισχνεῖτο ποιήσειν, "ἢ 

ὅταν σβέσῃ τοῦ δήμου τὸ ταραχῶδες. ἐψηφισμένον 10 

ὃ δ᾽ εἶναι κύρια, ὅσα Καίσαρι πέπρακτό τὲ καὶ γενέ- 

 σϑαι βεβούλευτο. τὰ ὑπομνήματα τῶν βεβουλευμένων 

οὖ ᾿άἀντώνιος ἔχων καὶ τὸν γραμματέα τοῦ Καίσαρος 

Φαβέριον ἐς πάντα οἱ πειϑόμενον, διότι καὶ ὃ Καῖσαρ 

τὰ τοιάδε αἰτήματα ἐς τὸν ᾿Δντώνιον ἐξιὼν ἀνετίϑετο, 

πολλὰ ἐς πολλῶν χάριν προσετίϑει καὶ ἐδωρεῖτο 
πόλεσι καὶ δυνάσταις καὶ τοῖσδε τοῖς ἑαυτοῦ φρουροῖς" 

τὸ καὶ ἐπεγράφετο μὲν πᾶσι τὰ Καίσαρος ὑπομνήματα. 

᾿ τὴν δὲ χάριν οἱ λαβόντες ἔδεσαν ᾿ἀντωνίῳ. τῷ δὲ αὐτῷ ττ 

τρόπῳ καὶ ἐς τὸ βουλευτήριον πολλοὺς κατέλεγε καὶ 

᾿ ἄλλα τῇ βουλῇ δι’ ἀρεσκείας ἔπρασσεν, ἵνα μὴ φϑονοῖεν 

π ἔτι τῆς φρουρᾶς. 
Ὁ καὶ ᾿ἀντώνιος μὲν ἀμφὶ ταῦτα ἦν. ὃ δὲ Βροῦτος 18 

 χαὶ ὁ Κάσσιος. οὔτε τινὸς παρὰ τοῦ δήμου σφίσιν ἢ 

παρὰ τῶν ἐξεστρατευμένων εἰρηναίου φανέντος. οὔτε. 

τὴν ἐνέδραν ᾿“ματίου καὶ παρ ἑτέρου ἂν αὑτοῖς ἀδύνα- 

τὸν ἡγούμενοι γενέσϑαι, οὔτε τὸ ποικίλον ᾿ἀντωνίου 

30 φέροντες ἀφόβως. ἤδη καὶ στρατιὰν ἔχοντος. οὔτε 

τὴν δημοχρατίαν βεβαιουμένην ἔργοις δρῶντες. ἀλλὰ 

᾿χαὶ ἐς τοῦτο ὑφορώμενοι τὸν ᾿ἀντώνιον, 4Ζέχμῳ μάλι- 

στα ἐπεποίϑεσαν, ἔχοντι ἐν πλευραῖς τρία τέλη στρα- 

Ἧ θ φάβριοννῦ ἴ αὐὖ τὰ τοιάδε --- ἀνετίϑετο νἱξοβα 6556 
᾿ς οἷ. Μομᾶ. δυὺ Ἰδοῦμδση βἰδίπθπδτη, βθὰ τὰ τοιάδε αἰτήματα 
᾿ς βαπῦ 1106}]1 1511, αὐὐθτβ δἀἀποαβ Απξομπῖτβ (Ὁ ΘΒδτῖβ σοτηση θη δ 15 

πολλὰ ἐς πολλῶν χάριν προσετίϑει 10 τοῖς αἰτοῦσι ροβὺ πᾶσι δα. 
᾿ς δῇ βεὰ Καίσαρος οἴη. ἢ 16 ἀμφὶ ταῦτα] ἀμφὶ τὸν φαβέριον δ΄, 
 ἀπήν ἤαεο αὖ Απίοπῖο Ἐ αϑεγίοηιιο ασίαρίνν Ο, βεα ἘΔΌΘΥΙ ποτηθπ 
Ο Β06 Ιοοο ποι ἀθβίἀθσαίτσ 18 αὐτοῖς ΟἹ, οὑτὰ Οὐ οοτν. Μοπμα. 
19 ἡγούμενον 22 δεκίμωΥ, οὗ δὰ Π| 8 464 28 ἔκ πλευρᾶς 8 

ςς 3μβα6. ἐψηφισμένον εἰο.}] οἵ, ὙΥΠ]ΕΙΩΒ ΠΡ. 142 θ ἀθ 
ἘΔθΘυῖο οὗ. Ο. Ἐ.. Βομτηϊαν, Οοτατηθηίδίϊοπθβ ΕἸ θο Κα βοπίδπδθ, 
ΡΒ. 1890. Ῥ. 228 Βαα. 
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908 ἘΜΦΥΎΥΛΤΩΝ 1᾿. [Β»ιΐξ. οὐ Οα58. ογαξ. αὐοπαθ 

ας με οὰ  ΘΝοΝ τοῦ, καὶ πρὸς Τρεβώνιον ἐς τὴν ᾿4σίαν καὶ πρὸς 

Τίλλιον ἐς Βιϑυνίαν κρύφα ἔπεμπον, χρήματα ἀγείρειν 
ἀφανῶς καὶ στρατὸν περιβλέπεσϑαι. αὐτοί τε ἠπεί- 

γοντο τῶν δεδομένων σφίσιν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἐϑνῶν 

λαβέσϑαι. τοῦ χρόνου δὲ οὔπω συγχωροῦντος αὐτοῖς, 
ἀπρεπὲς ἡγούμενοι, τὴν ἐν ἄστει ᾿στρατηγίαν προ- 

λιπόντες ἀτελῆ, δόξαν ὕποπτον φιλαρχίας ἐϑινῶν ἐνέγ- 

χασϑαι, ἡροῦντο ὅμω: ὑπὸ ἀνάγκης τὸ ἐν μέσῳ διά- ἡ 
στημα διατρῖψαί ποι μᾶλήέον ἰδιωτεύοντες ἢ ἐν ἄστει ᾿ 

ἀτρακη γῖνι οὔτε ἀφόβως ἔχοντες οὔτε τὰ εἰκότα ἐφ᾽ τὸ 

οἷς ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐπεπράχεσαν τιμώμενοι. οὕτω Ἶ 

δ᾽ αὐτοῖς ἔχουσιν ἣ βουλὴ συνειδυῖα τὴν γνώμην Ἴ 

ἔδωκε σίτου τῇ πόλει φροντίσαι, ἐξ ὅσης δύναιντο ᾿ 

15. 

Ἂ 
, 

ἧ 

γῆς, μέχρις αὐτοὺς ὁ χρόνος τῶν ἐϑνῶν τῆς στρατη- 

γίας καταλάβοι. 

καὶ ἣ μὲν οὕτως ἔπραξεν, ἵνα μή ποτε Βροῦτος μὸ 

Κάσσιος φεύγειν δοχοῖεν᾽ τοσήδε αὐτῶν φροντὶς ἦν Ι 

ἅμα καὶ αἰδώξ, ἐπεὶ καὶ τοῖς ἄλλοις σφαγεῦσι διὰ ὦ 
τούσδε μάλιστα συνελάμβανον" ἐξελϑόντων δὲ τῆς πό- 4] 

λεῶς τῶν ἀμφὶ τὸν Βροῦτον, ἐπὶ δυναστείας ὧν ὃ 30 

Ἀντώνιος ἤδη μοναρχικῆς ἀρχὴν ἔϑνους καὶ στρατιᾶς ὦ 

αὑτῷ περιέβλεπε' καὶ Συρίας μὲν ἐπεϑύμει μάλιστα, 

οὐχ ἠγνόει δὲ ὧν δι’ ὑπονοίας καὶ μᾶλλον ἐσόμενος, ! 
εἴ τι αἰτοίη" καὶ γὰρ αὐτῷ κρύφα “]ολοβέλλαν τὸν 

ἕτερον ὕπατον ἐπήλειφεν εἷς ἐναντίωσιν ἡ βουλή, διά- 35 
φορον αἰεὶ τῷ 'ἀντωνίῳ γενόμενον. αὐτὸν οὖν τὸν Ζ1΄ολο- ] 

2 τίλιον Υ, Τιυνϊϊϊέην Ο χρήματα ἔπεμπον ἴ ὕποπτον Ι 
ἀο]οτὶ γοϊαϊ Μοπά., βθα δόξαν ὕποπτον Ἰάθιι οϑὺ δίαπθ ὑπο- 
ψίαν 9 ποι] ποὺ γο] πῃ οἱ. Μομα. 14 μέχρι Β, νυϊσο, 
μέχρις οθὔθτϊ 10 ἢ] καὶ οἱ. Μεοπᾶ., 5864 οὗ Κταί Ρ. ὅϊ 
11 δοκεῖεν ἱ αὐτῶν᾽ 22 αὐτῷ ΒΓ (Υ}), ΘΟΥΤ. Θατῦ, νϑῦθυθϑ 
24 δολοβέλαν Υ͂, οοηϑύ. 
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βέλλαν ὃ ̓ ἀντώνιος. νέον τε καὶ φιλότιμον εἰδώς, ἔπει- 

σεν αἰτεῖν Συρίαν ἀντὶ Κασσίου καὶ τὸν ἐς Παρϑυαίους 

᾿χατειλεγμένον στρατὸν ἐπὶ τοὺς Παρϑυαίους, αἰτεῖν δὲ 
οὐ παρὰ τῆς βουλῆς (οὐ γὰρ ἐξῆν), ἀλλὰ παρὰ τοῦ δήμου 

νόμῳ. καὶ ὃ μὲν ἡσϑεὶς αὐτίκα προυτίϑει τὸν νόμον, καὶ 

τῆς βουλῆς αἰτιωμένης αὐτὸν παραλύειν τὰ δόξαντα τῷ 

“Καίσαρι τὸν μὲν ἐπὶ Παρϑυαίους πόλεμον οὐδενὶ ἔφη ὑπὸ 

᾿ Καίσαρος ἐπιτετράφϑαι, Κάσσιον δὲ τὸν Συρίας ἀξιω- 

ϑέντα αὐτόν τι τῶν Καίσαρος πρότερον ἀλλάξαι, 

᾿ δόντα πωλεῖν τὰ κληρουχήματα τοῖς λαβοῦσι πρὺ τῶν 

νενομισμένων εἴκοσιν ἐτῶν" καὶ αὐτὸς δὲ αἰδεῖσϑαι 

Συρίας οὐκ ἀξιούμενος, 4.ολοβέλλας ὥν, πρὸ Κασσίου. 

οἱ μὲν δὴ τῶν δημάρχων τινὰ ᾿σπρήναν ἔπεισαν ἐν 

τῇ χειροτονίᾳ ψεύσασϑαι περὶ διοσημείας, ἐλπίσαντές 

τὶ καὶ ᾿ἀντώνιον συμπράξειν, ὕπατόν τε ὄντα καὶ τῶν 

σημείων ἱερέα καὶ διάφορον ἔτι νομιξόμενον εἶναι 

τῷ “]ολοβέλλᾳ' ὁ δ᾽ ᾿Αντώνιος. ἐπεὶ τῆς χειροτονίας 

οὔσης ὁ σπρήνας ἔφη διοσημείαν ἀπαίσιον γεγονέναι, 

ἔϑους ὄντος ἑτέρους ἐπὶ τοῦτο πέωπεσϑαι, πάνυ χαλε- 

ἡ Ψψάμενος τῷ ᾿σπρήνᾳ τοῦ ψεύσματος τὰς φυλὰς ἐχέ- 

' λέ δ χειροτονεῖν περὶ τοῦ 4΄ολοβέλλα. καὶ γένεται 

᾿ οὕτω Συρίας ἡγεμὼν Ζ)΄ολοβέλλας καὶ στρατηγὸς 

τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς Παρϑυαίους καὶ στρατιᾶς τῆς 

ε αὐτὸν ὑπὸ Καίσαρος κατειλεγμένης, ὅση τε περὶ 

8 ἐπὶ τοὺς Παρϑυαίους οτα. Ὁ, 46]. Μαβροτ. οὗ τϑυθηξίογθβ ἰπᾶθ ἃ 
ἄντ. Β0α Π)0]8. 0611 δσθγοῖδα δάνοτβαϑ Ρατέμοϑ ἀδίθοῦο δέϊατη δοηγα 

05 αὐϊ γοϊαϊῦ, οὗ, ᾿ηΐγω ν. 22---34: οϑὔθγυτη παρϑυϊαίους Υ 
οὐδὲνὶ ὑπὸ] πρὸς ἀπο ϊ απέοε οἱ. Ζονάϊκ Ρ.66 11 ἀδικεῖσϑαι 

οἱ. Μαβον., ἀνιᾶσϑαι Μοπά., 5οα οἵ, Βέθρῃ. 5. γ. αἰδεῖσϑαι (--- αἰσχύ- 
ἔἜσϑα) 14.18 διοσημίας (-οπἰαν) βού. ΒΚ. οὖ Μϑπά., ἔοτγι. τϑοΐθ, οἵ. 
ὅποτῦ, ΜΙ θιηοσὶα Ὁ. 82 19 ἔϑος ἢ 20 φυλὰς γο, φυλακὰς ΒΡΕ 

ες αλὰξϑ 34τεροϑύ περί ροπὶὺ ἢ, οατη Ὁ 46]. Μο6πᾷ., εὐ 1{8460,Π1892 

19 ἔθους ὄντος] οὗ. Μοχημηβθη, Β.. σἰθαύβυ. [5 Ρ. 113 δάη. 3 
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900 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Τὶ, [ργουϊηποίΐαο φονιϑἐϊοιεινυάταν. 

Ἄ) “Μακεδονίαν προεληλύϑει, καὶ ὃ ᾿ἀντώνιος τότε πρῶ 
τον ἔγνωστο συμπράσσων τῷ «4]ολοβέλλᾳ. γεγενη- 

μένων δὲ τῶνδε ἐν τῷ δήμῳ τὴν βουλὴν ὁ ᾿ἀντώνιος 

ἤτει Μακεδονίαν, εὖ εἰδώς, ὅτι αἰδέσονται. μετὰ Συρίαν 

δοθεῖσαν Ζ΄ολοβέλλᾳ. ἀντειπεῖν περὶ Μαχεδονίας ἄντω-. 

νίῳ, καὶ ταῦτα γυμνῆς στρατοῦ γενομένης. καὶ ἔδοσαν, 
μὲν ἄκοντες καὶ ἐν ϑαύματι ἔχοντες, ὕπως τὸν ἐν 

αὐτῇ στρατὸν προμεϑῆχεν ὃ ᾿ἀντώνιος τῷ τ ΩΝ 

ἠγάπων δὲ ὅμως 4ολοβέλλαν ἔχειν τὸν στρατὸν ᾿ἄντωτ 
νίου μᾶλλον. ἐν χαιρῷ δὲ αὐτοὶ τὸν ᾿ἀντώνιον τοῖς 

ἀμφὶ τὸν Κάσσιον ἀντήτουν ἕτερα ἔϑνη, καὶ ἐδόϑη 
Κυρήνη τὲ καὶ Κρήτη, ὡς δ᾽ ἑτέροις δοκεῖ, τάδε μὲ , 

ἀμφότερα Κασσίῳ, Βιϑυνία δὲ Βρούτῳ. 

τς 

ὃς ὁ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Καίσαρος ϑυγατριδοῦς ἵππαρ- 

χος μὲν αὐτοῦ Καίσαρος γεγένητο πρὸς ἕν ἔτος, ἐξ 
οὗ τήνδε τὴν τιμὴν ὁ Καῖσαρ ἐς τοὺς φίλους περι: 

ἔτι ὧν ἐς ᾿ἡπολλωνίαν τὴν ἐπὶ τοῦ ᾿Ιονίου παιδεύε-, 

σϑαί τὲ καὶ ἀσχεῖσϑαι τὰ πολέμια ἐπέμπετο ὑπὸ 

καὶ αὐτὸν ἐν τῇ ᾿ἀπολλωνίᾳ ἱππέων ἷλαι παραλλὰξ ' 

ἐχ Μακεδονίας ἐπιοῦσαι συνεγύμναξον καὶ τῶν ἡγε 
μόνων τοῦ στρατοῦ τινὲς ὡς συγγενεῖ Καίσαρος ϑαμι 

Ἧ Ἵ 
6 στρατοῦ 6ε]., στρατηγοῦ Ἰ1ΌΥῚ 9εαᾳ. ᾿ἀντωνίου μᾶλλο 

1. 6. ἀντὶ Ἀντωνίου 1 ὁ οἵη. ἱ 20 ἐπέπεμπτο δβογ. ΒΚ. 
Μομᾷᾶ., ἰΐθση (Ὁ. Ρ. 219 21 τοὺς πολεμίους] τὸν πόλεμον εἷ. 
Μεμᾷ., ἔδοαβ τοὺς πολέμους Βαυτηρατίοι- ὐτιδίαβ ἴθ οαΠ 
ϑασίομ! ΤΡ. 198, εἴ, 611. 2, ὅ9, 4, 5Βρα πορ υἱαθίυσ ΟΡ Β 

12 ὡς δ᾽ ἑτέροις δοκεῖ] [4150 ἰᾶτηθῃ, οἵ. Μοχησηξθῃ, Ἡδυτηδε 
28 (1898) ρ. 602 δάπ. 8 εὐ 4 Ἰ 

" 



Ὶ γείαυϊμα Αροϊονιϊαε)] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Γ΄. 801 
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Ὧν 3 - ΄ 2.“ ι ᾿ 46 
᾿ἐπεφοίτων. γνῶσίς τὲ ἐκ τούτων αὐτῷ καὶ εὔνοια 

παρὰ τοῦ σερατοῦ τις ὀμεγέγνδτο, σὺν χάριτι δεξιου- 

μένῳ πάντας. ἕχτον δ᾽ ἔχοντι μῆνα ἐν τῇ ᾿4πολλωνίᾳ 33 

ἀγγέλλεται περὶ ἑσπέραν ὁ Καῖσαρ ἀνῃρημένος ἐν τῷ 

« βουλευτηρίῳ πρὸς τῶν φιλτάτων καὶ παρ᾽ αὐτῷ δυνα- 

᾿τωτάτων τότε μάλιστα. τῶν δὲ λοιπῶν οὐδενὸς ἀπαγγελ- 

ϑέντος πῶ δέος αὐτὸν ἐπεῖχε καὶ ἄγνοια, εἴτε κοινὸν 

᾿ εἴη τῆς βουλῆς τὸ ἔργον εἴτε καὶ τῶν ἐργασαμένων 

οἴδιον, καὶ εἰ δίκην ἤδη τοῖς πλείοσι δεδώκοιεν ἢ καὶ 

0 τοῦδε εἶεν, ἢ καὶ τὸ πλῆϑος αὐτοῖς συνήδοιτο. ἐφ᾽ οἷς [οἱ 38 

φίλοι ἐκ Ῥώμης ὑπετίϑεντο ταῦτα, ὥστε] οἱ μὲν ἐς φυλα- 

χὴν τοῦ σώματος αὐτὸν ἠξίουν ἐπὶ τὸν ἐν Μακεδονίᾳ 

στρατὸν καταφυγεῖν καί. ὅτε μάϑοι μὴ κοινὸν εἶναι 

τὸ ἔργον. ἐπιϑαρφήσαντα τοῖς ἐχϑροῖς ἀμύνειν τῷ 

ι5 Καίσαρι καὶ ἦσαν οἱ καὶ τῶν ἡγεμόνων αὐτὸν ἐλθόντα 

ΠῬυλάξειν ὑπεδέχοντο. ἡ δὲ μήτηρ καὶ Φίλιππος. ὃς 84 

εἶχεν αὐτήν. ἀπὸ Ῥώμης ἔθεον μήτε ἐπαίρεσϑαι 

μήτε θαρρεῖν πω μεμνημένον, οἷα Καῖσαρ ὃ παντὸς 

ἐχϑροῦ χρατήσας ὑπὸ τῶν φιλτάτων μάλιστα πάϑοι, 

30 τὰ δὲ ἰδιωτικώτερα. ὡς ἐν τοῖς παροῦσιν ἀκινδυνότερα 

αἱρεῖσθαι μᾶλλον καὶ πρὸς σφᾶς ἐς Ρώμην ἐπείγε- 

σϑαι φυλασσόμενον. οἷς Ὀχτάουιος ἐνδοὺς διὰ τὴν 80 

τ: 2 ἐγίγνετο οὐτα ἃ γαυ]ρὸ ἱπᾶθ ἃ ϑοϑῆν.; ἐπεγίγνετο οἱ. Καῖ, 
τὺ. τοῦθ ὄ {τε καὶ οἱ. Μεπά., οὗ. δα Τ᾽ 8 511 95α. ἢ χαὶ 

τοῦδε εἶεν] ἢ ἐπὶ τοῦδε εἶεν οἱ. Μίαερτ., ἢ καὶ τοῦδε (ἐν δέει 
εἶεν βοιντ., 8111 α]ῖα, βθᾶ ἰπύθιθρο: ἢ χαὶ Οἱ πλείονες 1. Θ. τηδῖοτ 

ΤΕ Βοπα τι) τοῦδε (80. τοῦ ἔργου) εἶεν 10 5α. οἱ φίλοι --- 
ὥστε 416]. Κο61], ταῦιβ ο]οββθιηδ ἔπῖββθ δα ρ. 802, 9: ταῦτα οὐ ἐκ 

Ἷ ᾿ώμης ἴδτῃ βϑαβροοίανοταὺ Μεπᾶ,, οὗ ΝΙοΟΙ. Ῥαπι. νἱϑ. Αὐρ΄. ὁ. 16 
ἢ ὕταρτη. ΗΙβὺ. τ. 8 ρ. 485); οϑίοσυτη ὥστε οἵη. Υ͂ 21 πρὸς 
ὑπ δ σφᾶς] προσφορᾶς Β 

ο΄ 8 ἕκτον] αὐδτύθμη τηθηβθιη 560. ΝΊΟ0]. Πδτα. υἱῦ. Απιρ᾿. 6. 16, 
 Πθθιη ἸῸΓΘ Βραυπηῦαν ΚΥΠΘΟΘΙ (Υ. δα ΠΟ 8 440) Ρ. 41 δάῃ. 11 οἱ 
Οτοθθο ἀρ. Ὀυτιηδηπ ἢ Ὁ. 49 



44α. Ο΄ 

860 

81 

88 

99 

809 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Τ᾿. [Οοὲ. Βγιριαϊοῖί; ποηιθνι μυίαις 
Φ 

ἔτι ἄγνοιαν τῶν ἐπὶ τῷ ϑανάτῳ γενομένων, τοὺς ἡγε-. 

μόνας τοῦ στρατοῦ δεξιωσάμενος διέπλει τὸν Ἰόνιον, 

οὐκ ἐς τὸ Βρεντέσιον (οὔπω γάρ τινα τοῦ ἐκεῖθι, 

στράτοῦ πεῖραν εἰληφὼς πάντα ἐφυλάσσετο), ἀλλ᾽ ἐς 
ἑτέραν οὐ μαχρὰν ἀπὸ τοῦ Βρεντεσίου πόλιν. ἐκτὸς. 

οὖσαν ὁδοῦ, ἧ ὄνομα “ουπίαι. ἐνταῦϑα οὖν ἐνηυλί- 

σατο διατρίβων. ὡς δέ οἱ τά τὲ ἀκριβέστερα περὶ 1 

τοῦ ὑῖνᾺ χαὶ τοῦ δημοσίου πάϑους τῶν τὲ δια-. 

ϑηκῶν καὶ τῶν ἐψηφισμένων ἦλϑε τὰ ἀντίγραφα. οἵ μὲν. 

ἔτι μᾶλλον αὐτὸν ἠξίουν τοὺς ἐχϑροὺς Καίσαρος ἢ 
δεδιέναι, υἱόν τὲ αὐτοῦ καὶ κληρονόμον ὄντα, καὶ 

παρήνουν ἅμα τῷ κλήρῳ τὴν ϑέσιν ἀπείπασθαι" ὃ δὲ 
καὶ ταῦτά οἱ χαὶ τὸ μὴ τιμωρεῖν αὐτὸν Καίσαρι, 
αἰσχρὸν ἡγούμενος ἐς τὸ Βρεντέσιον ἤει. προπέμψας. 

χαὶ διερευνησάμενος. μή τις ἐκ τῶν φονέων ἐγκαϑέξοιτο 1 
ἐνέδρα. ὡς δὲ αὐτᾷ καὶ ὃ ἐνθάδε στρατὸς οἷα Καί- 
σαρος υἱὸν δέξιούμενοι ἀπήντα, θεν ήδδΥ ἔϑυε καὶ 
εὐθὺς ὠνομάζετο Καῖσαρ. ἔϑος γάρ τι Ῥωμαίοις, 

τοὺς ϑετοὺς τὰ τῶν ϑεμένων ὀνόματα ἐπιλαμβάνειν. 
ὃ δὲ οὐκ ἐπέλαβεν, ἀλλὰ καὶ τὸ αὑτοῦ καὶ τὸ πα- ! 

τρῷον ὅλως ΦΘΛΑΘΕΡΟῚ ἀντὶ Ὀχταουίου παιδὸς Ὀχταουίου 

Καῖσαρ εἶναι καὶ Καίσαρος υἱός, καὶ διετέλεσεν οὕτω, 

χϑάμόνορ, εὐϑύς τε ἐς αὐτὸν ἄϑρουν καὶ πανταχόϑεν. 

ὡς (ἐς Καίσαρος» υἱὸν πλῆϑος ἀνθρώπων συνέϑεον, οἷ" 

8 βρεντήσιον Ὗ, Ηϊο οὐ ἀΘΙ ΠΟΘΡῸΒ5 τοῦ κεῖθι Β 8 πάϑουξῖ 
πένϑους (ἤγγελτο οἱ. Μεπᾶ,, βθα δὰ πάϑος οἴ Π 8 610 ὶ 
18 αὐτὸ ἱ 1ὅ τηϑ] τὴ ἐγκαϑίξοιτο, 18 γάρ] δέ οἱ. Μεπᾶ,, ᾿ 
Ὥοπ γθοΐθ 20 ἐπέλαβε δ ρρ δα αἱ. Βυαάδθαβ (1η τηρ. οοατοῖβ, 
Ὀ) οὔσῃ ΟἉ, ποη τϑοῦθ αὐτοῦ ΒῚὶ (Υ3). οοὐτ. 14, 28 ἐς} 
ὡς δ4 ποϊιἐἑ αὦ Οαοβαγίβ βιίάν Ο, ἀπ Μϑηα. βαρριθυῖῦ, 

19 ἐπιλαμβάνειν) ποι τϑοῖθ, οἵ. Μαγαυδγαύ, )ὰ5 Ῥυϊναυ!θθθ αι. 
ἃ, Πδιμου" Ρ. 1ὅ δᾶῃ. ὅ; ἀθ ποιηΐπθ ν. Οσδσανμδθβθῃ, Ἀράξεω 
1 1». 82. δύῃ: 31 

ρον. 



 Οαεβαν Ποηιαηι σοπίοη τ] ἘΜΦΥΛΙΩΝ 1.. 808 

᾿ μὲν ἐχ φιλίας Καίσαρος, οἵ δὲ ἐξελεύϑεροι καὶ ϑεράποντες 

αὐτοῦ, καὶ ἕτεροι στρατιῶται σὺν αὐτοῖς, οἵ μὲν ἀποσκευὰς 

Ϊ ἢ χρήματα φέροντες ἐς τὴν Μακεδονίαν. οἱ δὲ ἕτερα 

δ νήματα χαὶ φόρους ἐξ ἐϑνῶν ἄλλων ἐς τὸ Βρεντέσιον. 

3 ὃ δὲ χαὶ τῷ πλήϑει τῶν εἰς αὐτὸν ἀφικνουμένων 

καὶ τῇ Κοίσαρου αὐτοῦ δόξῃ τε καὶ τῇ πάντων εἰς ἐκεῖ- 

ψοὸν εὐνοίᾳ ϑαρρῶν ὥδευεν ἐς Ῥώμην σὺν ἀξιολόγῳ 

 πλήϑει, αὐξομένῳ μᾶλλον ἑκάστης ἡμέρας οἷα χειμάρρῳ, 

φανερᾶς μὲν ἐπιβουλῆς ὧν ἀμείνων διὰ τὸ πλῆϑος, 

τὸ ἐνέδρας δὲ δι’ αὐτὸ καὶ μάλιστα ὑφορώμενος. ἀρτι- 
᾿γνώστων οἱ τῶν συνόντων σχεδὸν ὄντων ἁπάντων. 

“τὰ δὲ τῶν πόλεων τῶν μὲν ἄλλων οὐ πάντῃ πρὸς 

αὐτὸν ἦν ὁμαλά" οἱ δὲ τῷ Καίσαρι στρατευσάμενοί 

τὲ χαὶ ἐς χληρουχίας διῃρημένοι συνέτρεχον ἔχ τῶν 

τ ἀποικιῶν ἐπὶ χάριτι τοῦ μειρακίου χαὶ τὸν Καίσαρα 

᾿ὠλοφύροντο χαὶ τὸν ᾿ἀντώνιον ἐβλασφήμουν οὐκ ἐπ- 

᾿ξξιόντα τηλικούτῳ μύσει καὶ σφᾶς νεήκιδδοι, εἴ τις ἡγοῖτο. 

ἀμυνεῖν. οὺς ὃ Καῖσαρ ἐπαινῶν καὶ ἀνασεκεννν ἐν 

“τῷ παρόντι ἀπέπεμπεν. ὄντι δ᾽ αὐτῷ περὶ Ταρρα- 

30 χένας, ἀπὸ τετρακοσίων που Ῥώμης σταδίων. ἀγγέλλεται 

Κάσσιός τε καὶ Βροῦτος ἀφῃρημένοι πρὸς τῶν ὑπά- 

- ρῶν καὶ Μακεδονίαν καὶ ἐς παρηγορίαν βρα- 

᾿χύτερα ἕτερα Κυρήνην καὶ ἐπ ὐυλμῳ ἀντειληφότες, φυ- 

.».» τέ τινῶν κάϑοδοι καὶ Μομκηΐοῦ μετάχλησις 

35 καὶ ἀπὸ τῶν Καίσαρος ὑπομνημάτων ἔς τε τὴν βουλὴν 

᾿ ἢ 2 στασιῶται. οἱ. ΚαΡΡΙ], ὍΘηΘ, ΠΪΒῚ ἔοσΐθ ΑΡρ. 81105 τα ]ὔθβ 
-- Θαᾶτθ γοϊαῖϊύ δύαθθ αυΐ Βειπα 811 οτϑηὺ, οἵ. 8 88 8 ἐκ 
τῆς Μακεδονίας οἱ. ὙΥτείΘ, Τ6 ΝΊοΟ] αὶ Ῥδιδαβοθηΐ ἔγαρυηθηθογαχη 

δμοσατη ομ 08, ἀἰ85. ΒΘτοϊ. 1900. ». 3ὅ, τηᾶ]6, πϑὴ 168 
ἴπ Μαοοαουΐα ἰπ ἑαΐο ΘΟ] οοδτο νοϊθθδιὶ 20 τριακοσίων 

σού Ὁ 28 Κυρήνην χαὶ Κρήτην βρυγία ραΐανὶὺ Μεπά. 
8ῦ ἀπὸ] ἐκ οἱ. Μοπά., οὗ, 8 1117 ἀπὸ συνθήματος Ῥτοὸ ἐκ συνϑ.:; 

τ: Ὶ οἰΐδτη δα 1 8 θὅ 
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304 ΕἘΜΦΥΛΊΩΝ 1, [Οα68. οινηι διυῖ8 αοϊδεγαΐ, Ἷ 

ἐγγραφαί τινῶν καὶ ἕτερα πολλὰ γιγνόμενα. ὡς δ᾽ ἐῚ 
τὴν πόλιν ἀφίκετο, ἡ μὲν μήξηφ αὖϑις χαὶ Φίλιππος ' 

ὅσοι τε ἄλλοι κηδεμόνες ἦσαν αὐτοῦ, ἐδεδοίκεσαν τήν 
τε τῆς βουλῆς ἐς τὸν Καίσαρα ἀλλοτρίωσιν καὶ τὸ 

δόγμα, μὴ εἶναι δίκας ἐπὶ Καίσαρι φόνου, καὶ τὴν 

᾿Αντωνίου τότε δυναστεύοντος ἐς αὐτὸν ὑπεροψίαν, 

οὔτε ἀφιχομένου πρὸς τὸν Καίσαρος υἱὸν ἐλθόντα 
οὔτε προσπέωψαντος αὐτῷ" ὃ δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἐπράυνεν,, 

αὐτὸς ἀπαντήσειν ἐς τὸν ᾿ἀντώνιον εἰπὼν οἷα νεώ-ἢ 

τερος ἐς πρεσβύτερον καὶ ἰδιώτης ἐς ὕπατον καὶ τὴν 

βουλὴν ϑεραπεύσειν τὰ εἰκότα. καὶ τὸ δόγμα ἔφη 
γενέσϑαι μηδενός πῶ τοὺς ἀνδροφόνους διώκοντος" 

ἀλλ᾽ ὁπότε ϑαρρήσας τις διώκοι, καὶ τὸν δῆμον ἐπι- 
που ήδοιν καὶ τὴν βουλὴν ὡς ἐννόμῳ καὶ τοὺς ϑεοὺς, 

ὡς δικαίῳ καὶ τὸν ᾿ἀντώνιον ἴσως. εἰ δὲ καὶ τοῦ ᾿ 

κλήρου καὶ τῆς ϑέσεως ὑπερίδοι, ἔς τε τὸν Καίσαρα, 

ἁμαρτήσεσϑαν καὶ τὸν δῆμον ἀδικήσειν εἰς τὴν δια- 

νομήν. ἀπερρήγνυ τε λήγων τοῦ λόγου. ὅτι μὴ κινδυ-, 

νεύειν οἱ καλὸν εἴη μόνον, ἀλλὰ καὶ ϑνήσκειν, εἶ, 
προκρυϑεὶς ἐκ πάντων ἐς τοσαῦτα ὑπὸ τοῦ ποϊσαροῦι 

ἀντάξιος αὐτοῦ φαίνοιτο φιλοκινδυνοτάτου γεγονότος. 

τά τὲ τοῦ ᾿Δχιλλέως, ὑπόγυά οἱ τότε ὄντα μάλιστα, 
ἐς τὴν μητέρα ὥσπερ ἐς τὴν Θέτιν ἐπιστρεφόμενος, 
ἔλεγεν" “᾿ αὐτίκα τεϑναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ ἔμελλον ἑταίρῳ 

κτευνομένῳ ἐπαμύνειν. καὶ τόδε εἰπὼν Ἀχιλλεῖ μὲν 

ἔφη κόσμον ἀϑάνατον ἐκ πάντων εἶναι τοῦτο τὸ ἔπος; 

1 γενόμενα οἱ. Μοπᾶ, οὔ ρσαϑέ. 6 {τοῦν τότε οἱ. Νδυοκ, Βθά οἵ, 
Δα 18112 1 ἴσως {συλλήψεσϑαι» 6ΧῸ οἱ. Μοπά., ργδϑίθσ πθοθββὶ- 
ἰαΐθα καὶ ἀηΐθ τοῦ οτη. Β. 09. ἀντάξιος γ6] ἄρα ἄξιος οἱ. ϑοῦν 
ἀνάξιος Ἰἰρτὶ 28 ὥσπερ (ἐκεῖνος ἐς οἱ. ὅσμν,., οὖ 89 νϑυυῦ ν᾿ 
1παῦ. 9ὅ ἐπαμῦναι ἤοιῃ., απο ΒΚ. οὐ Μοπά. ᾿πϊατῶ τοοοροταα 

24 5α. οὗ Ηοπι. 1]. 18, 98 5α. ᾿ 



ἀρμα ργαρέ. τὐὺ.] ἘΔΙΦΎΛΔΙΩΝ Γ΄. 90Ὁ 

᾿χαὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ μάλιστα" αὐτὸς δ᾽ ἀνεκάλει τὸν 

Καίσαρα οὐχ ἑταῖρον, ἀλλὰ πατέρα. οὐδὲ συστρατιώτην, 

Ἰπ μίστως ἐν βουλευτηρίῳ κατακοπέντα. ἐφ᾽ οἷς αὐτὸν 
μήτηρ, ἐς ἡδονὴν ἐκ τοῦ δέους ὑπαχϑεῖσα. ἠσπάξετο 

- μόνον ἄξιον Καίσαρος καὶ λέγειν ἔτι ἐπεσχοῦσα ἐπ- 

ἔσπερχεν ἐς τὰ ἐγνωσμένα σὺν τῇ τύχῃ. παρῇνει γε μὴν 

ἔτι τέχνῃ καὶ ἀνεξικακίᾳ μᾶλλον ἢ φανερᾷ ϑρασύτητί 

τω χρῆσϑαι. καὶ ὃ Καῖσαρ ἐπαινέσας καὶ πράξειν 

, οσχόμενος οὕτως. αὐτίκα τῆς ἑσπέρας ἐς τοὺς φίλους 

περιέπεμπεν. ἐς ἕω συγχαλῶν ἕκαστον ἐς τὴν ἀγορὰν 

μετὰ πλήϑους. ἔνϑα Γάιον ᾿ἀντώνιον τὸν ἀδελφὸν 

ὠνίου, στρατηγοῦντα τῆς πόλεως, ὑπαντιάσας ἔφη 

χεσϑαι τὴν ϑέσιν τοῦ Καίσαρος" ἔϑος γάρ τι Ῥω- 

αἴοις τοὺς ϑετοὺς ἐπὶ μάρτυσι γίγνεσϑαι τοῖς στρα- 

ἴς. ἀπογραψαμένων δὲ τῶν δημοσίων τὸ ῥῆμα, 

ς ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἐς τὸν ἀντώνιον ἐχώρει. ὃ δὲ 

ἐν χήποις. οὺς ὃ Καῖσαρ αὐτῷ δεδώρητο Πομ- 

γενομένους. διατριβῆς δὲ ἀμφὶ τὰς ϑύρας πλεί- 

5 γενομένης ὃ μὲν Καῖσαρ καὶ τάδε ἐς ὑποψίαν 

τωνίου τῆς ἀλλοτριώσεως ἐτίϑετο. εἰσχληϑέντος δέ 

τε ἦσαν προσαγορεύσεις τε καὶ περὶ ἀλλήλων πύσματα 

τα. ὡς δὲ ἤδη λέγειν ἔδει περὶ ὧν ἦσαν ἐν χρείᾳ, 

αἴσαρ εἶπεν" “ἐγὼ δέ, πάτερ ᾿Αντώνιε (πατέρα γὰρ 

. σέ μοι δικαιοῦσιν αἵ τε Καίσαρος ἐς σὲ εὐερ- 

σίαι καὶ ἡ σὴ πρὸς ἐκεῖνον χάρις), τῶν δοι πεπραγ- 

γῶν ἐπ᾽ ἐχείνῳ τὰ μὲν ἐπαινῶ καὶ χάριν αὐτῶν 

88α. ἀλλὰ ϑεμίστως Β 6 λέγειν] ἀντιλέγειν οἱ. ὅσῃν. 
τ 14 τι οτηωὕ. 20 τόδε οἱ. Μοπά. 232 προ- 

πύσματα {τὰΣ οἱ. Κο] 24 δέ οτὰ. ΒΕ 

20 
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806 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Τ'. [Οκο8. Απίοπέινοι αρροϊϊαξ, 

ὀφλήσω, τὰ δ᾽ ἐπιμέμφομαι, καὶ λελέξεται μετὰ παρρη- 

σίας, ἐς ἣν ἡ λύπη μὲ προάγει. χτεινομένῳ μὲν οὐ, 
παρῆς, τῶν φονέων σὲ περισπασάντων περὶ ϑύρας, 

ἐπεὶ περιέσωξες ἂν αὐτὸν ἢ συνεκινδύνευες ὅμοια πα- 

ϑεῖν" ὧν εἰ ϑάτερον ἔμελλεν ἔσεσϑαι, καλῶς, ὅτι μὴ 
παρῆς. ψηφιζομένων δέ τινων αὐτοῖς ὡς ἐπὶ τυράννῳ, 

γέρα ἀντεῖπας ἐγχρατῶς" καὶ τοῦδέ σοι χάριν οἶδα, 
λαμπράν, εἰ καὶ τοὺς ἄνδρας ἔγνως συνανελεῖν δὲ 

βεβουλευμένους. οὐχ, ὡς ἡμεῖς ἡγούμεϑα, τιμωρὸν ἐσό- 

μενον Καίσαρι. ἀλλ᾽, ὡς αὐτοὶ λέγουσι. τῆς τυραννί- 

δος διάδοχον. ἅμα δ᾽ οὐκ ἦσαν ἐχεῖνοι τυραννοχτόνοι. 
εἶ μὴ καὶ φονεῖς ἦσαν" διὸ καὶ ἐς τὸ Καπιτώλιον 

συνέφυγον ὡς ἐς ἱερὸν ἁμαρτόντες ἱκέται ἢ ὡς ἐς, 
ἀκρόπολιν ἐχϑροί. πόϑεν οὖν αὐτοῖς ἀμνηστία καὶ τὸ 

ἀνεύϑυνον τοῦ φόνου. ἢ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου εἴ 
τινὲς ἐφϑάρατο ὑπ᾽ ἐκείνων; καὶ σὲ τὸ τῶν πλεόνων᾽ 

ὁρᾶν ἐχρῆν, ὕπατον ὄντα. ἀλλὰ καὶ ϑάτερα βουλο- 

μένῳ σον ἡ ἀρχὴ συνελάμβανε, τιμωρουμένῳ τηλικοῦ- 
τον ἘγσᾺ χαὶ τοὺς πλανωμένους μεταδιδάσχοντι. σὺ 

δὲ χαὶ ὅμηρα τῆς ἀδείας, οἰκεῖα αὐτοῦ σοῦ, τοῖς ἀν- 

δροφόνοις ἔπεμψας ἐς τὸ Καπιτώλιον. ἀλλ᾽ ἔστων καὶ. 
᾿Ἵ 

1 λέξεται Υ 4 περιέσωσας οὐ συνεχινδύνευσας τηδ]αϊδ 
Η. ϑἴθρῃ. { Πποπογὸβ 4, ἀπᾶθ γέρα ϑοιν., οἱ ΤΠ 8 ὅ80, 1 
8 ὅ9, γέρας ΟἹ 8 δου 11 5αᾳ. ἅμα δ᾽ θἐα.11 τπϊατία, μδ686ς 
γυαμὺ ὅοην. οὖ Μϑμῃᾶ. Τηΐθ]οσο: “οοῦ Οδοβασ, ααθῖὰ 1111 1πῦου: ̓  
ἔδοθυπηῦ, ὑγυϑηπῖβ {πουϊύ, Ἰηϊοσβοίθηΐοα ΘΌΤΩ οδθάθιῃ οθτΐθ ΡῬΒ6 
Ῥοἐτανογαπὶ᾽ 18 ἐς δηΐο ἱερὸν οτη. ἃ; (ὮΝ ὡς ἐς ἱερόν, ΜΝ 
τόντες {καὶ ἱκέται ἢ ἐς ἀκρόπολιν ὡς ἐχϑροί οἱ. βου. 56 
ὡς ἀπΐρ ἐς ἀκρόπολιν ἰοποπάθτῃ, οἱ Π 8 ὅτο 1ῦ ἢ] εἰ 61 
Η. Βέβρῃ. οὖ ροβίθῳ μή τινεῷ ὉΤῸ εἴ τινὲς, 850 πόϑεν -ἢ - εἰ του 
ἌΡΡ. οοπξπαϊδββο οὑτῃὰ οὐκ ἄλλοϑεν - ἢ εἰ 10 τινὲς 1, τις ΟΟ 
ἔφϑαρτον α 21 5α. δϑέο εἰ ἤαδς ἃ ΘΟγγρἐϊ8 }67 εἴην α ἐδ οαξογέα, 
6886 Ὁ, ἀπ48 ἀλλ᾽ ἔστω καὶ ταῦτα τοὺς διεφϑαρμένους σὲ βιάσασϑαι 
γ61 ἀλλ᾽ ἔστω" καὶ ταῦτα οἱ διεφϑαρμένοι σε ἐβιάσαντο (Δ 01}18 
ΚΘΙ] σε βιασάσϑων) οἱ. Η. ϑἴθρΡΗ., απογαχη Βοο ν6] 11π4 τϑοϊριθπα α1Πι 

Ὁ 

δ 



ποτὸν αρροϊαι) ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ΄ 801 

ταῦτα οἱ διεφϑαρμένοι σὲ βιάσασϑαι. ὅτε μέντοι τῶν 

᾿ πμαϑηκῶν οἰὐρωῤτοφενρκόρο! χαὶ αὐτοῦ σοῦ δίχαιον ἐπι- 

τάφιον εἰπόντος ὁ δῆμος ἐν ἀκριβεῖ Καίσαρος μνήμῃ 

γενόμενοι πῦρ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἔφερον καὶ φεισάμενοι 

5 χάριν τῶν γειτόνων ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἥξειν ἐπὶ ὅπλα 

συνέϑεντο. πῶς οὐχὶ τῷ δήμῳ συνέπραξαρ χαὶ ἐστρα- 

τήγησας τοῦ πυρὸς ἢ τῶν ὅπλων ἢ δίκην γὲ τοῖς 

᾿ ἀνδροφόνοις ἐπέγραψας, εἰ δίκης ἔδει κατὰ αὐτοφώρων, 

ὁ χαὶ φίλος ὧν Καίσαρι καὶ ὕπατος καὶ ᾿ἀντώνιος: ἀλλὰ 

τὸ Μάριος μὲν ἐξ ἐπιτάγματος ἀνῃρέϑη κατὰ τὸ τῆς ἀρ- 

χῆς μέγεθος, ἀνδροφόνους δὲ ἐνφυγεῖν ὑπερεῖδες καὶ 

ἐς ἡγεμονίας ἐνίους διαδραμεῖν. ἃς ἀϑεμίστως ἔχουσι 

τὸν δόντα ἀνελόντες. Συρίαν δὲν δὴ καὶ Μακεδονίαν 

εὖ ποιοῦντες οἱ ὕπατοι, σὺ καὶ Ζολοβέλλας, καϑιστα- 

τ μένων ἄρτι τῶν πραγμάτων περιεσπάδσατε ἐς ξαυτούς. 

᾿ χαὶ τοῦδέ σοι χάριν ἤδειν ἄν, εἰ μὴ αὐτίκα Κυρήνην 

᾿ καὶ Κρήτην αὐτοῖς ἐψηφίσασθε καὶ φυγάδας ἠξιώσατε 

ἡγεμονίαις αἰεὶ κατ᾽ ἐμοῦ δορυφόρεϊσθαι" ΖΙέκμον τὲ 

τὴν ἐγγὺς Κελτικὴν ὑπερορᾶτε ἔχοντα, καὶ τόνδε 

30 τοῖς ἄλλοις ὁμοίως αὐθέντην τοὐμοῦ πατρὸς γενό- 

“μενον. ἀλλὰ καὶ τάδε ὌΝ βουλὴν ἐρεῖ τις ἐγνωκέ- 

“γα. σὺ δ᾽ ἐπεψήφιξες καὶ προυκάϑησο τῆς βουλῆς. 

μάλιστα πάντων ἥρμοξε διὰ σαυτὸν ἀντειπεῖν" τὸ 

ΟΝ πετῶν δοῦναι τὴν σωτηρίαν ἦν ἐκείνοις χαρι- 
ΝΡῈΞ- 

2. πιὖὐ αεηιη, {μεῖς Ο, {ὡς Σ γ6] (ὥς γε δίκαιον οἱ. Ἡ. ΒΈΘΡΒ., 
δίχαιον --- ἄξιον ὅ δὶς Ῥτὸ ἥξειν " 8 αὐτοφώρρων 

ἡ, ἕουῦ. αἰτᾶαθθ ὦ 6Χ ὁ οοτυ., Β, αὐτοφόρων ΥΙ, οὗ Οτδποσέ, 
Θιηοσῖο Ὁ. 230 δάῃ. 1 9. χαὶ δηΐο φίλος οἱ. 1 10 Μάριος] 

Απηιαΐζιι5 (ὐ, οἵ. 8 8. 6 5Βαα. 11 {τοὺς ἀνδροφόνους ταϑ]αϊῦ 
πα, Ἰηαΐ. περιεῖδες οἱ. ΟΟΌ. Ὁ. 219, οὗ δὰ 1 192 
ἐς οτη. ἰ 18 (ἐς ἀεὶ οἱ. Μοπα. 19 ὑπερωρᾶτε φαϊταϊ 

Ἐ, ὑπερεωρᾶτε Μοπά., ἱπαῦ.:; : Ῥοβαϊ στϑυϊόσθση ἱπίθυρυπούομθυα 
6 “έχμον γν. 18 24 ἦν ἣν Β 

- πρυ ππΠπτπτΕ τ τ τ ασυσνσ- --ἀΔἷἂωμριη Ὁ ρΠροΨορφΡ 
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8308 ἘΜΦΥΛΔΊΩΝ Τὸ [αο8. Αγἰογείμην ἀρροϊ!α!, 

ξομένων μόνον, τὸ δὲ ἡγεμονίας αὖϑις ψηφίξεσθαι. 

χαὶ γέρα ὑβριζόντων Καίσαρα χαὶ τὴν σὴν γνώμην 
ἀκυρούντων. 

ἐπὶ τάδε μὲ δὴ τὸ πάϑος ἐξήνεγκε παρὰ τὸ ἁρμό- 

ἕον ἴσως ἐμοὶ τῆς τὸ ἡλικίας καὶ τῆς πρὸς σὲ αἰδοῦς. 

εἴρηται δ᾽ ὅμως (ζὡςΣ ἐς ἀκριβέστερον φίλον Καίσαρι 

καὶ πλείστης ὑπ᾽ ἐχείνου τιμῆς καὶ δυνάμεως ἠξιωμέ-. 
γον καὶ τάχα ἂν αὐτῷ καὶ ϑετὸν γενόμενον, εἰ ἤδει, 

σε δεξόμενον Αἰνεάδην ἀντὶ Ἡρακλείδου γενέσϑαι" 

τοῦτο γὰρ αὐτὸν... ἐνδοιάσαι, πολὺν τῆς διαδοχῆς 1 
λόγον ποιούμενον. ἐς δὲ τὸ μέλλον, ὦ ᾿ἀντώνιε, πρὸς 1 

ϑεῶν τε φιλίων χαὶ πρὸς αὐτοῦ σοι Καίσαρος, εἰ μέν͵ 
τι καὶ τῶν γεγονότων μεταϑέσϑαι ϑέλεις {δύνασαι γάρ, 

εἰ ̓ ϑέλειρ)" εἶ δὲ μή, τά γε [τὰ] λοιπὰ τοὺς φονέας ἀμυνο- 

μένῳ μοι μετὰ τοῦ δήμου καὶ τῶνδε τῶν ἔτι μοι πα- 

τρικῶν ὕλαν συνίστασϑαι καὶ σφνερ)γεῦν! εἰ δέ σε τῶν 

ἐὐδῥῶν τις ἢ τῆς βουλῆς αἰδὼς ἔχει. μὴ ἐπιβαρεῖν. 
καὶ τάδε μὲν ἀμφὶ τούτων οἶσθα δ᾽. ὑῶν ἔχει μοι 
καὶ τὰ οἴκοι, δαπάνης τε ἐς τὴν διανομήν, ἣν ὃ. πατὴρ 

ἐχέλευσε τῷ δήμῳ δοθῆναι, καὶ ἐπείξεως ἐς αὐτήν, 
ἵνα μὴ βραδύνων ἀχάριστος εἶναι δοκοίην μηδ᾽ ὅσοι, 
καταλεχϑέντες εἰς τὰς ἀποικίας ἐπιμένουσι, τῇ πόλει. 

᾿ 

ἶ 

ῷ 

1 αὖϑις] αὐτοῖς οἱ. Μοπᾶ., 568 αὖϑις Ὀοπατῃ, οἵ. τοὺς δ᾽ α 
8 145 81101 θ ἐς ἀκριβέστερον ΟἹ, ἀΐσαηι ᾿ἰδογίν8 τὲ αὐ ατυϊοιηι 
Οαεβαγῖβ νουυϊῦὺ Ὁ, ζὡςΣ ἐς ἀκριβέστατον αὐτὴ Η. ϑίθρῃ. βου. 
Μομα. 10 φασὶ ϑἀαοθοὺ Η. δέθρῃ., οἶδα ὅσον. οἶμαι νθ 
εἰκὸς ΝΆΘΟΙ; ἐττιβύγα, ὑσϑαῖθα ἀοξοπάοραι Κιαδὶ ν. 86 12 σοι] 
σὲ οἱ. Μομπᾶ. τε Κοοκ δὰ Ατϊβίορῃ. Νὰ. 184 οὐ Νδιοκ δὰ ϑόρῃς 
Οδα. Οο]. 1838), 411 8118, 568 οἵ, ὙΥΠδιαονιὺ δα ἘΠ1ΊΡ. Ποιδοις 
θ26 12 5α. μέν τι Ἦ. Βύθρῃ., φιεΐρρίανι (4, μέντοι ΟἹ 
18 ϑέλοις οἱ. Μοπά. 14 τὰ ἀ6]. Μαβρε. 1ὅ τῶνδε 6]. ΝΆΌΟΚ,, 
Υἱχ τοῦθ 19 καὶ 46]. Ιάθτα, Ῥϑύροιδιω 2322. καταδεχϑέντες ᾿ 

9 Ἡρακλείδου] οὗ, ΡΙαῦ. Απὐ. ο, 4. 86. 60 

πὐελνδινςοβῆξας τευ οὐ 



᾿Απίονι. Οαεβαρὶ γοβρομοι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ᾿. 809 
ξῷ 42α.0. 

᾿ δι ἐμὲ Ἐρίβοιντο: ὅσα δὴ τῶν Καίσαροῦ εὐθέως ἐπὶ ὁ8 

τῷ φόνῳ πρὸς σὲ οὐ ερειαμσιρης ὡς ἐπ᾽ ἀσφαλὲς ἐξ ἐπι- 

᾿ ἰνδύνου τότε οἰκίας, τὰ μὲν κειμήλια αὐτῶν καὶ τὸν 

ἄλλον ὃ ἅπαντα χόσμον ἔχειν ἀξιῶ σὲ καὶ ὅσα ἂν ἐθέλῃς 

τ ἄλλα παρ᾽ ἡμῶν ἐπιλαβεῖν. ἐς δὲ τὴν διανομὴν ἀπο- 

δοῦναί μοι τὸ χρυσίον τὸ ἐπίσημον, ὃ συνηϑροίχει 

μὲν ἐς τοὺς πολέμους ἐχεῖνος, οὺς ἐπενόει, ἀρκέσει δ᾽ 

ἐμοὶ νῦν ἐς τριάκοντα μυριάδας ἀνδρῶν μεριξόμενον. 

τὰ δὲ λοιπὰ τῆς δαπάνης. εἰ μὲν ϑαρρήσαιμί σοι, θ4 

τὸ παρὰ σοῦ ἂν ἴσως ἢ διὰ σοῦ δανεισαίμην ἐκ τῶν δη- 

ὁσίων χρημάτων, ἂν διδῷς" διαπεπράσεται δὲ αὐτίκα 

᾿ χαὶ ἡ οὐσία᾽". 
8. τοιαῦτα τοῦ Καίσαρος εἰπόντος ὁ ᾿ἀντώνιος κατ- θῦ 

᾿επλάγη, τῆς τὲ πὰρ ἐλολὴν καὶ τῆς εὐτολμίας παρὰ δόξαν 

τ᾽ οἱ πολλῆς καὶ παρ᾽ ἡλικίαν φανείσης. χαλεψάμενος δὲ 

τοῖς τε λόγοις οὐχ ὅσον ἔδει τὸ πρέπον ἐς αὐτὸν ἐσχη- 

σι καὶ μάλιστα τῶν χρημάτων τῇ ἀπαιτήσει. αὐστη- 

θότερον αὐτὸν ὧδε ἠμείψατο" “εἰ μὲν ὁ Καῖσάρ δοι ὁδ 

μετὰ χλήρου καὶ τῆς ἀκωνυμίαρι ὦ παῖ. καὶ τὴν ἦἧγε- 

ίαν κατέλιπεν. εἰχὺς σὲ τῶν χοινῶν τοὺς λογισμοὺς 

αἰτεῖν χἀμὲ ὑπέχειν. εἰ δὲ οὐδενί πω Ῥωμαῖοι τὴν ο1 

ἐμονίαν ἔδοσαν ἔκ διαδοχῆς. οὐδὲ τῶν βασιλέων, 

οὺς ἐχβαλόντες ἐπώμοσαν μηδ᾽ ἄλλων ἔτι ἀνέξεσθαι. 

(ὃ χαὶ τῷ πατρί σου μάλιστα οἵ φονεῖς ἐπιλέγοντες 

σὶν ἀνελεῖν αὐτὸν βασιλιξόμενον. οὐχ ἡγούμενον 

τ), ἐμοὶ μὲν οὐδ᾽ ἀποχρίσεως δεῖ πρὸς σὲ περὶ τῶν 
ρινῶν. τῷ δ᾽ αὐτῷ λόγῳ καὶ σὲ κουφίξω. μὴ χάριν 

Ο:11 δίδως ΟἹ, οοτν. βοῦν. 19 {τοῦ κλήρου οἱ. Μοπά., 
ΘΕΟΙ͂Ν 180, 110. ο. 122 τηρᾷ. οἷο, Βδάθυτηδοθθυ, Οδέξ, 

Ἰ ΑἸ2. 1899 ρΡ. 708 Βα. 



. 44α. Ο. 

68 

69 

1 

᾿ 
910 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Τ'. [Απέορ. Οαεξανί τοβροηάοες 

ὀφείλειν ἡμῖν ἐπ᾽ αὐτοῖς. ἐπράσσετο γὰρ οὐ σοῦ χάριν, 

ἀλλὰ τοῦ δήμου. πλὴν ἑνὸς τοῦ μεγίστου δὴ μάλιστα 

πάντων ἔς τε Καίσαρα καὶ σὲ ἔργου. εἰ γὰρ τοῦ κατ΄ 

ἐμαυτὸν ἕνεκα ἀδεοῦς καὶ ἀνεπιφϑόνου περιεῖδον ἐγὼ 
τιμὰς ψηφιζομένας τοῖς φονεῦσιν ὡς τυραννοκχτόνοις, 8 
τύραννος ὃ Καῖσαρ ἐγίγνετο, ᾧ μήτε δόξης μήτε τιμῆς Ἶ 

τινος ἢ τῶν ἐγνωσμένων βεβαιώσεως ἔτι μετῆν. οὐ 
διαϑήχας εἶχεν ἄν, οὐ παῖδα. οὐκ οὐσίαν, οὐκ αὐτὸ 

τὸ σῶμα ταφῆς ἀξιούμενον, οὐδὲ ἰδιώτου" ἄταφα γὰρ 
οἱ νόμοι τὰ σώματα τῶν τυράννων ὑπερορίξουσι καὶ 
τὴν μνήμην ἀτιμοῦσι καὶ δημεύουσι τὴν περιουσίαν. 

ὧν ἐγὼ δεδιὼς ἕκαστον ὑπερηγωνιξόμην Καίσαρος. Ἰ 

ἀθανάτου τὲ δόξης καὶ δημοσίας ταφῆς. οὐκ ἀκινδύ- ὦ 
νῶς οὐδ᾽ ἀνεπιφϑόνως ἐμαυτῷ, τυχεῖν, πρός τε ἄνδρας, 

ταχυεργεῖς καὶ φόνου πλήρεις καί, ὡς ἔμαϑες. ἤδη καὶ 
ἐπ’ ἐμὲ συνομωμοσμένους πρός τε τὴν βουλὴν ἀχϑο- 
μένην σου τῷ πατρὶ τῆς ἀρχῆς. ἀλλὰ καὶ ταῦτα κιν- 

δυνεύειν χαὶ παϑεῖν ὁτιοῦν ἡρούμην ἕχὼν μᾶλλον ἢ 

ἄταφον καὶ ἄτιμον γιγνόμενον περιιδεῖν Καίσαρα, ἄρι- 

στον ἀνδρῶν τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ εὐτυχέστατον ἐς τὰ; 
πλεῖστα καὶ ἀξιοτιμότατον ἐκ πάντων ἐμοὶ γενόμενον. ̓ 
τοῖς δ᾽ αὐτοῖς μου τοῖσδε κινδύνοις χαὶ σὺ τὰ νῦν. ἱ 

ὅοι παρόντα πάντα λαμπρὰ τῶν Καίσαρος ἔχεις, γένος, 
ὄνομα. ἀξίωμα, περιουσίαν. ὧν σε δικαιότερον ἦν ἐμοὶ 

χάριν εἰδέναι μᾶλλον ἢ τὰ ἐκχλειφϑέντα εἰς τὴν τῆς 
βουλῆς παρηγορίαν ἢ ἐς ἀντίδοσιν τῶνδε, ὧν ἔχρῃξον,, 

Ξ ΡΥΎΨΗΝ 

᾿ΥΎΥ Οτν ν᾿ 

1 σοῦ χάριν] σὴν χάριν οἱ. ΟΟὉ. Ρ». 219, ἸρηδηιιΒ ΒΘΥΤΠΟΠΪΒ. 
Ῥοβύθυϊουσθη ἔβἔα τύραννος (ἂν) οἱ. Η. Ξζοθρῃ., ᾿παὖ. 11 ἀτι- 
μῶσι. ἃ 160 συνωμομοσμένους 1, συνωμοσμένους Ὁ, οοττ. δοῦσα. ὦ 
28 πάντα δοΐθ Μρϑμηᾶ. οτηϊββατη θϑὺ, ἕουσύ. οχ ἃ Ὁ; παρόντα λαμπρὰ 
πάντα ἔχεις, Καίσαρος γένος οἷο. τηα! αἱ Μοπᾶ., 864 τῶν Καίσα- 
ρος οβϑὺ σρθῃ. ρϑγύῦ., οἵ. βομν. ὑ. Π| ρ. 802 

εὐθρυσκκισλς, 



Απίοηι.. Οαεϑαγὶ γοϑροηαει)] ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ 1. 911 ἐκ} 

ἣ χατ᾽ ἄλλας χρείας ἢ λογισμοὺς ἐπιμέμφεσϑαι πρε- 
σβυτέρῳ νεώτερον ὄντα. 

44α.6. 

καὶ τάδε μὲν ἀρκέσει δον περὶ τῶνδε εἰρῆσθαι" 12 

᾿ἐνσημαίνῃ δὲ καὶ τῆς ἡγεμονίας μὲ ἐπιϑυμεῖν, οὐκ 
5 ἐπιϑυμοῦντα μέν, οὐκ ἀπάξιον δὲ ἡγούμενον εἶναι, 

᾿ χαὶ ἄχϑεσϑαι μὴ τυχόντα τῶν διαϑηκῶν τῶν Καίσα- 

ρος, ὁμολογῶν μοι χαὶ τὸ τῶν Ἡρακλειδῶν γένος ἀρ- 

Ὁ χεῖν. περὶ δὲ τῶν σῶν χρειῶν. ἐθέλοντα μέν δὲ ἔχ 

“τῶν δημοσίων δανείσασϑαι ἡγούμην ἂν εἰρωνείαν λέ- 

τὸ γειν, εἰ μὴ πιϑανὸν ἦν ἔτι ἀγνοεῖν δε κενὰ πρὸς τοῦ 

“πατρὸς ἀπολελεῖφϑαι τὰ κοινὰ ταμιεῖα, τῶν προσόδων, 

ἐξ οὗ παρῆλϑεν ἐπὶ τὴν ἀρχήν, ἐς αὐτὸν ἀντὶ τοῦ 
ταμιείου συμφερομένων χαὶ εὑρεϑησομένων αὐτίκα ἐν 

τῇ Καίσαρος περιουσίᾳ, ὅταν αὐτὰ ξητεῖν ψηφισώμεϑα. 

τὸ ἄδικον γὰρ οὐδὲν τοῦτο ἐς τὸν Καίσαρα ἔσται, τεϑνε- 

18 

τ4 

ὥτά τε ἤδη καὶ οὐκ ἂν εἰπόντα ἄδικον εἶναι. εἶ καὶ 

ξῶν ἠτεῖτο τοὺς λογισμούς, ἐπεὶ καὶ τῶν ἰδιωτῶν πολ- 

᾿λοῖς ἀμφισβητοῦσί σοι καϑ᾽ ἕνα τῆς οὐσίας οὐκ ἀδήρι- 
τὸν αὐτὴν ἔχων γνώσῃ. τῶν δὲ μετενεχϑέντων πρός 

30 μὲ χρημάτων οὔτε τὸ πλῆϑός ἐστιν, ὅσον εἰκάξεις, οὔτε 
τι νῦν ἔστι παρ᾽ ἐμοί, πάντα τῶν ἐν ἀρχαῖς καὶ δυ- 

Ψάμει πλὴν 4]ολοβέλλα καὶ τῶν ἐμῶν ἀδελφῶν νει- 
μαμένων μὲν εὐθὺς ὡς τυράννου, δι’ ἐμὲ δὲ μετα- 

Ε.. 
᾿ς θ (ϑέσεως ἐλ) τῶν διαϑ'. οἱ. Η. ϑύθρῃ., ῬτοθϑὈ}Πὖθυ, οἵ. Ὁ, 
δαὶ γουθ: ποην Θοηβθοιἐϊην [ιεῖ886 Οαεβαγδ ααορέϊογιθηι τῶν 
᾿δηΐα Καίσαρος οοττ. οΧ τοῦ Β ἵ (ὅμως) μοι οἱ. Μοπᾶ.; 1Ιάθτα 
καὶ ἀρ] θτὶ νοϊαϊῦ, ἱπαῦ. 9 εἰρωνίαν ΒῚ, 1086. τοῦ ᾿ζσοῦ 

ρὸς οἱ. Νυοκ, Β6α οἵὗὨ 6. σ΄. 8.81. 106, ν. οὔϊατη Κατα Ὁ. 31 5α. 
ΔἸ 86. πολλοῖς ἀμφισβητοῦσι σοι] μδοβογαπῦ ἴῃ ἀαίῖνο Η. ΞίΘΡΕ. 
δὲ Μεπὰ., 568 οἵ, ἢ. Ἠδρίησ, ὕθοε ἃ. Θθογαθοι 465 δομύθῃ τι. 
βοσίαὐίνϑη Ἰαὐϊνβ Ὀδὶ ἨΗδτοδοῦ, αἴ55. ΕὙΘΙθατο 1898, Ρ». 49 546. 

᾿ς ὥ5βα. μετατεθϑέντων οἱ. ὅοῃψι.. μεταϑέντων ὍὋϊ 

" 
5) 
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519 ἘΜΦΥΛΙΩΝ ΤΙ. [ἀἰβθονιϑέο ΑἩίο.. δὲ θμον., 

ἘΣ κι μκοτωδὰ τεϑέντων ἐς χάριν τῶν ὑπὲρ "καίσπφου ἐψηφισμένοναξ 

ἐπεὶ χαὶ σὺ τὰ λοιπὰ φέρων οἴσεις ἀντὶ τοῦ δήμοῦβ 
τοῖς ὀνσχεῤαύθουσιν, ἂν σωφρονῇς. οἱ μὲν γὰρ ἐχπέμ-. 

ψουσιν, ἂν συμφρονῶσι., τὸν δῆμον ἐπὶ τὰς ἀποικίας" 

ὁ δὲ δῆμός ἐστιν, ὥσπερ καὶ σὺ τῶν Ἑλληνικῶν ἀρτι- 
δίδαχτος ὧν ἔμαϑες. ἐατάϑμῆτον: ὥ ὥσπερ ἐν ϑαλάσσῃ͵ 

πύρα λικούβενομα ὃ μὲν ἦλθεν, ὃ δ᾽ ἀπῆλϑεν. ᾧ λόγῳ 

χαὶ τῶν ἡμετέρων αἰεὶ τοὺς πὐμυκύπονς ὁ δῆμορ - 
πλεῖστον ἐξάρας ἐς γόνυ ἔρριψε". 

τούτων τοῖς πολλοῖς δυσχεράνας ὃ Καῖσαρ ἐς ὕβρι 

εἰρημένοις ἀπεχώρει. τὸν πατέρα ἀνακαλῶν ϑαμινὰ ἐξ 

ὀνόματος. καὶ τὴν οὐσίαν ἐς πρᾶσιν αὐτίκα προυτίϑει 

πᾶσαν, ὅση κατὰ τὸν χλῆρον ἐγίγνετο αὐτοῦ. προτρέ- 
᾿πῶν ἐπικουρεῖν οἱ τὸν δῆμον ἐκ τῆσδε τῆς σπου- 

18 

(ᾷοο. οἰΐδια Β), σα]ρο; δῆμον ἐκ τῆσδε τῆς σπουδῆς --- ψηφισα- 

δῆς" φανερᾶς δὲ τῆς ᾿ἀντωνίου πρὸς αὐτὸν ἐν. 
γενομένης καὶ τῆς βουλῆς ξήτησιν εὐθὺς εἶναι τῷ 

δημοσίων χρημάτων ψηφισαμένης, οἱ πολλοὶ ἔδεισαν 

ἐπὶ τῷ νέῳ Καίσαρι τῆς πατρῴας, ἐς τοὺς στρατιώτας 

καὶ τὸν δῆμον εὐνοίας οὕνεκα καὶ τῆς νῦν. ἐπὶ τῇ 
χορηγίᾳ δημοκοπίας καὶ περιουσίας, ἣ δὴ πάνυ αὐτῷ; 

πολλὴ προσελθοῦσα οὐχ ἐδόκει τοῖς πλείοσιν αὐτὸν ἐν᾿ 

ἰδιώτου μέτρῳ καϑέξειν, ἐπὶ δὲ ᾿ἀντωνίῳ μάλιστα, μὴ 

2 φέρων ἡηρό φ: ὑρυνονς φέρων δώσεις (γ8] οἰΐδιη ἔχων οἴσεις) , 
4 συμφρονῶσι οατα Ὁ 507. ὅ'οῃνν., οαἱ οὐΐδγη {σοι αἀ αἱ τηα]αῖξ, Πποὸ 
Ἰηπΐ., οἵ, δα 1 8 208, σωφρονῶσι οθύρυϊ τὸν δῆμον] ποῃτο τὸ 
πλῆϑος" 10 (ὼς ἐς οἱ. Μοπά. 18 αὐτῷ οἱ. Νάσος 
14 βαᾳ. (δὲν) ροβῦ τῆσδε δα. βοιν. οὖ Ἰηὐοσραηχῖῦ ῬΙ6π6 ροβὺ δῆμον 

μένης. (ἧς οἱ πολλοὶ οἷο. εἷ. Μομάᾶ., πανι ρίογέψιιε νϑυθϊὺ σ 
ἘξρῸ γοβὺ σπουδῆς ᾿πΐογρυηχὶ, βθα Ῥοβαὶ φανερᾶς δὲ Ῥτὸ φανδ- 
ρᾶς τὸ 18 ἐπὶ ϑοιινυ., περὶ ΟΣ 20 {τῆς περιουσίας οἱ. Μοπά. 

δ 5αᾳα. ὁ δὲ δῆμός ἐστι --- γρμναροαν, ὑπ τιαὶ χρῶ Βαηὖ ΘΧ Ῥοιιοϑς 
ἄθ ἴα]βῶ ἰθο.. 8 149 (8. 180 ρᾷ. Β]455), ν. Βοθ! οἴου οὐ ᾽παοτ δὰ ἢ. ]. 

] 
"Ὶ 



Π πιες ἀο χα. ἀἰοί: δοητθ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ'. 818 
Ε 

τὸν Καίσαρα, νέον ἄνδρα καὶ ἔνδοξον καὶ πλούσιον, 

᾿ ἑταιρισάμενος ὑφ᾽ ἑαυτὸν εἷναι πρότερος ἅψαιτο τῆς Καί- 

δάρος δυναστείας. οἵ {δὲν καὶ τοῖς τότε γιγνομένοις ἐφ- 

ἥδοντο, ὡς καὶ τῶν ἀνδρῶν ἀλλήλοις ἐμποδὼν ἐσομέ- 

ὄνων χαὶ τοῦ Καίσαρος πλούτου τῇ ζητήσει τῶν χρη- 

μάτων αὐτίχα διαλυϑησομένου καὶ σφίσι τοῦ ταμιείου 

περιουσίας πλήρους ἐξ αὐτῆς ἐσομένου" τὰ γὰρ πολλὰ 

39 τῶν χοινῶν εὑρήσειν παρὰ Καίσαρι. πολλοί τε αὐτῶν 

᾿ ἐς δίχας τὸν Καίσαρα ὑπῆγον περὶ χωρίων. ἕτερος 

τὸ ἑτέρῳ ἐπιλέγοντες ἄλλα τε ἕχαστοι χαὶ τὸ κοινὸν ἐπὶ 

᾿ τοῖς πλείστοις, ἐκ προγραφῆς εἶναι τῶν δημευϑέντων 

ἢ φυγόντων ἢ ἀναιρεϑέντων. ἦγόν τε τὰς δίκας ἐπὶ 

᾿ τὸν ᾿Δἀντώνιον αὐτὸν ἢ τὸν ἕτερον ὕπατον “]ολοβέλλαν. 

εἶ δέ τις καὶ ἐφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς ἐδικάξετο, πανταχοῦ 

τ τὰ πολλὰ ὁμοίως ὃ Καῖσαρ εἰς χάριν ᾿ἀντωνίου ἡττᾶτο. 

τά τε ὠνήματα τῷ πατρὶ ἐκ τοῦ δημοσίου γενόμενα 

ἐπιδεικνὺς καὶ τὸ τελευταῖον ψήφισμα τὸ βεβαιοῦν τὰ 

᾿ Καίσαρι ἀκαρονμένα πάντα. ὕβρεις τε πολλαὶ παρὰ 

44α. Ὁ. 
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τὰς δίκας ἦσαν αὐτῷ, καὶ τὸ τῆς ξημίας προύχοπτεν 

0 ἐς ἄπειρον, ἔστε Πέδιον καὶ Πινάριον (οὗτοι γὰρ τὴν 
ες 

ἐκ τῶν Καίσαρος διαϑηκχῶν τοῦ κλήρου μοῖραν εἶχον) 

 μέμψασϑαι τῷ ᾿Δἀντωνίῳ περί τὲ σφῶν αὐτῶν καὶ 

2 πρότερος] αὐτὸς οἱ. Μεπᾶ.., 5ρ6ὰ οϑὺ 'δηΐο (δθβδθιη᾽ 
{δὲν καὶ Μυβοτ., δὲ Ῥτοὸ καὶ Η. Βύθρῃ., γσα]ρο ἴ περιου- 
9 ΒΌΒΡ. Καὶ} 8. 0. 32 πο νοχυϊύ Ο, ἀθ 48 Τθ ν. ΡῬεϑοῖ. νοὶ]. 1 
ἑτέρῳ] ἕτερον οοῃϊοῖο 16 «τὰν τῷ οἱ. Μεπάὰ.. ἱππῦ.. Βρα 

Τϑοῖθ θιυρίϊοπὶβ ᾿ηβδίσυτηθηΐδ, (ὠνήματα Ἰάθυη. οϑὺ δἰααθ ὠναΐ, οῃ 
ῬΥΤΟΒ) ἃ Βουῖθα ῬΆΠ1οΟ (ἐκ τοῦ δημοσίου, οἵ. 8 ὅ0 οὐ ῬΔΡΥΤΟΒ) 
τρία, ᾿πίθ]ρθηᾶδ 6886 ἀϊοῖῦ 20 ἔστε] ὥστε 8ογ. ϑὅοθν., 
15 ΑΡΡΊΔΗΪ ἱΤΩΤΊΘΙΊΟΥ τὴν] τινα αυὖ τὴν {τετάρτηνΣ οἷ: 
ανγ., ἀΘΟΤΌΤη ΠΟΟ ῬΙΟΌ. Μεπάᾶ. (οἵ. Βιυρῦ. Ὀΐῖν. [Ια]. 88), αὖ τὴν 
ἴραν αἸούπτη οβύ, αἱ τὸ μέρος Π| 8 866. 870, ΠῚ 86. 86 4110] 
τοῦ κλήρου οἱ. Βοῦν.; τοῦ κληρονόμου ΟἹ, νυ]σο; τῆς κληρο- 
ίας οἱ. Μοπά. 
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814 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Τ. [ΓΡράϊιι5 οἐ Ῥίναγίμθη 
Α 

: 
περὶ τοῦ Καίσαρος ὡς ἄδιχα πασχόντων παρὰ τὸ 
ψήφισμα τῆς βουλῆς. ᾧοντό τε αὐτὸν τὰ ἐς ὕβριν. 
ἐχλύειν δεῖν μόνον, τὰ ἄλλα δὲ πάντα κυροῦν, [τὰ] ὅσα, 
τῷ Καίσαρι πέπραχται. ὃ δὲ ὡμολόγει μὲν τὰ πρασσό- 

μενα ἴσως ἐναντίον ἔχειν τι τοῖς συνεψηφισμένοις, καὶ 
τὰ ἐψηφισμένα δ᾽ ἔφη τοῖς τότε δόξασιν ἐναντίως γε: 

γράφϑαι. μόνης γὰρ τῆς ἀμνηστίας ἐπειγούσης τὸ 
μηδὲν ὀναέρέπειν: τῶν προδιῳχημένων. οὐ τοῦ αὐτοεῦἢ 

γὲ χάριν οὐδὲ ἐφ’ ἅπασιν ἁπλῶς μᾶλλον ἢ ἐς εὐπρέ- ἔ 

πειαν καὶ παρηγορίαν τοῦ δήμου ϑορυβουμένου γε 

τοις. ἐπιγραφῆναι. εἶναι δὲ δικοιότερον τῇ γνώμῃ 

τοῦ ψηφίσματος μᾶλλον ἢ τῷ ῥήματι χρωμένους μὴ 

παρὰ τὸ εἰκὸς ἀντιπράττειν ἀνδράσι τοσοῖσδε ἰδίων ἢ 

προγονικῶν χτήδεων χατὰ στάσιν ἐκχπεσοῦσιν ὑπὲρ, 
νεανίσκου τοσόνδε πλοῦτον ἀλλότριόν τε καὶ οὐκ ἰδὺ- 1; 

ὠτικὺν παρ᾽ ἐλπίδα λαβόντος χαὶ οὐκ ἐπιδεξίως, ἀλλ᾽ 
ἐς ϑρασύτητα τῇ τύχῃ χρωμένου. σφῶν μέντοι φεί- 
δεσϑαι τὸ μέρος νειμαμένων πρὸς Καίσαρα. ὧδε μὲν 

ὁ ᾿Δντώνιος τοῖς ἀμφὶ τὸν Πινάριον ἀπεχρίνατο. καὶ 
εὐθὺς ἐνέμοντο, ἵνα μὴ καὶ τὸ μέρος ἐν ταῖς δίκαις: 

προσαπόλοιτο. οὐ σφῶν ἕνεχα αὐτῶν. ἀλλὰ καὶ τόδε, 
τοῦ Καίσαρος" ἔμελλον γὰρ αὐτῷ μετ᾽ οὐ πολὺ πάντα 
χαριεῖσϑαι. 

ϑέας δὲ πλησιαζούσης, ἣν ἔμελλεν ὑπὲρ Βρούτου 

στρατηγοῦντοῦ ἐπιδώσειν Γάιος ᾿Ζντώνιος ὁ ἀδελφὸς, 
Ἀντωνίου, καὶ τἄλλα τοῦ Βρούτου τῆς στρατηγίας ἐπι-- 

πράσν ες που κέν: 

᾿ 
ΕἾ 

8 δεῖν ΟτΤη. δ τὰ 46]. Μυϑρτ. ὄ ἐναντίως ο 8 Βα. οὐ 
τοῦ αὐτοῦ γε χάριν Ο, οὐ τοῦ αὐτοῦ δὲ χ. 1, οὐ τοῦδε χ. οἱ. Μυβρτ., 
οὐκ αὐτοῦ γὲ χ. Μαοπᾶ.: δὴ οὐ τοῦδ᾽ αὐτοῦ γὲ χ'Ῥ 80. τοῦ μηδὲν. 
ἀνατρέπειν 9 ἐς Μυερτ,, ὡς Οἱ 10 5αᾳ. τούτοις Ὁ, τούτου 
18 παρὰ] πτὰςῖ τὸ οἵ. 8ἢΡ 17 τύχῃ] τέχνῃἩ ΒΒ 21 τόδε] 
τῶδε ὈΤΐ, τῶνδε ἃ 2ῦ ἐπιδώσειν] ἔτι δώσειν εἰ. Μοπά. ΕῚ 



διε. »οριιηι γοροηοιϊα!}] ἘΜΦΎΥΎΛΙΩΝ 10. Ἐξ δ ἢ ἐδ 

τροπεύων ἀπόντος. παρασχευή τε ἦν ἐς αὐτὴν δαψιλὴς 

χαὶ ἐλπὶς ἐν τῇ ϑέᾳ τὸν δῆμον ἐπικλασϑέντα καλέσειν 

τοὺς ἀμφὶ τὸν Βροῦτον. ὁ δὲ Καῖσαρ ἀντιϑεραπεύων 

τὸ πλῆϑος. ὅσον ἀργύριον ἐκ τῆς πράσεως ἐγίγνετο, 

5 αἰεὶ κατὰ μέρος τοῖς φυλάρχοις ἀνεδίδου νέμειν τοῖς 

᾿φϑάνουσι λαβεῖν" καὶ ἐς τὰ πωλητήρια περιιὼν ἀπο- 

χηρύσσειν ἔλεγεν ὅσου δύναιντο πάντα τοὺς πιπράσκον- 

τας ὀλιγίστου. διά τε τὰς δίκας ἀμφίβολα ἢ ἐπίφοβα 

ἔτι ὄντα χαὶ διὰ τὴν Καίσαρος σπουδήν. ἅπερ αὐτῷ 
10 πάντα τὸν δῆμον εἰς εὔνοιαν ἤγειρεν καὶ ἐς ἔλεον, ὡς 

ἀναξίῳ τοιάδε πάσχειν. ὡς δ᾽ ἐπὶ τῇ χληρονομίᾳ καὶ 

τὴν ἴδιον αὑτοῦ περιουσίαν ὅση τε παρὰ Ὀχταουίου 

τοῦ πατρὺς ἢ ἑτέρωϑεν ἦν αὐτῷ, καὶ τὰ τῆς μητρὸς 
πάντα χαὶ τὰ Φιλίππου. καὶ τὸ μέρος τοῦ χλήρου 

τὸ Πινάριον καὶ Πέδιον αἰτήσας, προύϑηκεν ἐς τὴν δια- 

ψέμησιν πιπράσκεσϑαι, ὡς τῆς Καίσαρος περιουσίας 

οὐδ᾽ ἐς τοῦτο μόνον ἀρχούσης διὰ τὰς ἐπηρείας. ὃ 

δῆμος οὐχέτι παρὰ τοῦ πρώτου Καίσαρος. ἀλλὰ παρὰ 

τοῦδε αὐτοῦ τὴν ἐπίδοσιν λογιξόμενος εἶναι ἐχπαϑῶς 

30 αὐτὸν ἠλέει καὶ ἐπήνουν ὧδε πάσχοντα καὶ ὧδε φιλο- 

 τιμούμενον δῆλοί τε ἦσαν οὐκ ἐς πολὺ τὴν ἐς αὐτὸν 
Ϊ 

4. Ἀντωνίου ὕβριν ὑπεροψόμενοι. διέδειξαν δὲ παρὰ τὰς 

“Βρούτου ϑέας, πολυτελεστάτας δὴ γενομένας" ἐμμίσϑων 
ξ 
ΟΠ 1 ροβὺ δαψιλὴς 864. Ο: ας ἀοπαγίογηι οορία, ἀπᾶθ Ἰδοὰ- ᾿ ΤῈ 

Πδτη ἴοτύ. βὐαύαθη δι οἱ. Μθπα. ῷ κατακαλέσειν οἱ. ὅοῆν., 
β Ὑεμοσαξιγμηνι 6886 Οὐ, 568 οἵ. δὰ ΤΠ 8 δ14 4 πράσεως Ἡ. ΒΘΡΆ,, 

δα; τπἰιοηαϊέϊοηο Ο. κευπξνὼς ΟἹ ὅ φιλάρχοις ΒῚ (π ἔ φοττ. 8 
τη. 1) γ ἔλεγεν ἐκέλευεν 10 ὅσον δύναιτο, 568 αἰΐοτῶ ν 
ἤ τιεα-. Β 154. τοὺς πιπράσκοντας διπΐθ ὅσου ΘΟἸ]ΟΟΔΤῚ τηϑ} τ 
Μοπα., οοπίγα Κταὺῦ Ρ. 68. ἴὰγ6 8 ἐπίφοβα] ἐπίφορα Ὁ 

αὐτοῦ Βὶ (Ὁ), οουν. Ῥιά. 22 περιοψόμενοι, οἱ. (Ὁ. Ρ. 219, 
ῇ. δὰ Τ 8 192 “-,'͵.΄'΄' 

ὃ τοῖς φυλάρχοις) οἵ, Μοτητήβοι, Ἐ.. δ ωεύθτ. 1Π..1 ρΡ. 190 
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810 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Τ᾽, [σογέανιονν ἐο ργουϊνοϊίαι 

γάρ τινῶν ἀνακραγόντων χαταχαλεῖν Βροῦτόν τε καὶ 
Κάσσιον, ἐπεὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῖς ϑέατρον φυνεδήμθας 

γεῖτο ἐς τὸν ἔλεον, ἐσέδραμον ἀϑρόοι καὶ τὰς ϑέας., 

ἐπέσχον. μέχρι ΙΝ ἀξίωσιν αὐτῶν σβέσαι. ᾿ 

Ἀροῦτος δὲ χαὶ Κάσσιος. ἐπεὶ σφῶν τὰς ἐλπίδας. 

τὰς ἔν ταῖς ϑέαις ὃ Καῖσαρ διέχεεν, ἔγνωσαν εἷς Συ- 
ρίαν καὶ Μακεδονίαν, ὡς πρὸ ᾿ἀντωνίου καὶ “Ιολοβέλλα, 

σφίσιν ἐψηφισμένας. χωρεῖν καὶ βικίσονς, καὶ τῶνδε 
φανερῶν γΕΜόβέτΩΝ, ἠπείγετο καὶ Ζολοβέλλας εἰς τὴν, 

Συρίαν. καὶ πρὸ Συρίαν ἐς τὴν ᾿“σίαν. ὡς χφηματι-. 

ούμενος ἀπ᾿’ αὐτῆς. ὃ δ᾽ ᾿Ἁἀντώνιος ἡγούμενος ἐς τὰ 
μέλλοντά οἱ δεήσειν δυνάμεως. τὴν ἐν Μακεδονίᾳ, 

στρατιάν. ἀρετῇ τε οὖσαν ἀρίστην καὶ πλήϑει μεγί-, 

στην, --- ἕξ γὰρ ἦν τέλη (καὶ ὅσον ἄλλο πλῆϑος αὐτοῖς, 

τοξοτῶν καὶ ψιλῶν ἢ γυμνητῶν συνεζεύγνυτο. ἵππος: 

τὲ πολλὴ καὶ παρασκευὴ κατὰ λόγον ἐντελη6) δοκοῦντα 

πρόψηνοιν “ολαβέλλᾳ, πρυλία καὶ τὰ ἐς Παρϑυαίους 

ἐπιτετραμμένῳ, διότι χαὶ ὁ Καϊσαρ αὐτοῖς ἐς Παρϑυ- 

αίους ἔμελλε χρῆσϑαι --- πρὸς ἑαυτὸν ἐπενόει μετενεγτ 

κεῖν, ὅτι καὶ μάλιστα ἦν ἀγχοῦ, (ὡς) τὸν Ἰόνιον περά-! 

δαντα εὐθὺς ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ εἶναι. ἄφνω δὴ φήμη κατέ-" 

ὄκηψε., Γέτας τὸν ϑάνατον τὸν Καίσαρος πυϑομένουρ, 

“Μακεδονίαν πορϑεῖν παι σρέχαννας, καὶ ὃ ̓ ἀντώνιος τὴν 
βουλὴν ἤτει τὸν στρατὸν ὡς Γέταις ἐπιϑήσων δίκην" 

ἕς τὲ γὰρ Γέτας αὐτὸν πρὸ Παρϑυαίων Καίσαρι 

παρεσχευάσϑαι χαὶ τὰ Παρϑυαίων ἠρεμεῖν ἐν τῷ 
" 

16 ἢ γυμνητῶν φ]οδθθίηδ 6886 οἱ. Μοπά. 10 δοκοῦντα οὐ 
2084. περάσαντα τοῖον δα τέλη 18 ἐπιτετραμμένα 1 Ϊ 19 χρήτ 
σεσϑαι 50γ. Μοπᾶ., βθα οὗ δὰ 1 8 82 20 ὅτι Β, ὅτε ΥἹ, εὐδὲ ΟΥ 
ἀγχοῦ, (ὡς ΚΘΙ]; ἀγχοῦ Θα]Ὼ 866. ἸΌΠΡΘΗΒ ἐνῆν Ῥτο ἦν οἱ. Μυερῖν 
᾿Ιόνιον {ὄντα Μοεπά., τὸν ἀγχοῦ ᾿Ιόνιον ϑοῖίν. 21 δὴ] δὲ 
οἱ. Μύυβρυ., βθα εἰρίξατ᾽ ἢ. 1. Ὀ6π6 μαροῦ, οἵ, 8141 ἐκοῖβρι 



Ἵ αὐοαονία ΑἩϊονῖο ἀξ} ἘΜΦΎΛΊΩΝ 15. 811 

ΠΝ μύνιι. ἡ μὲν οὖν βουλὴ τὴν φήμην ὑπενόει καὶ 

τοὺς ἐπισκεψομένους ἔπεμψεν: ὁ δὲ ᾿Δἀντώνιος τὸν 

φόβον αὐτῶν χαὶ τὴν ὑπόνοιαν ἐχλύων ἐψηφίσατο 

μὴ ἐξεῖναί πω κατὰ μηδεμεεν αἰτίαν περὶ δικτάτορος 

5 ἀρχῆς «μήτε εἰπεῖν. μήτ᾽ ἐπιψηφίξειν μήτε λαβεῖν 
διδομένην ἢ τὸν ἐκ τῶνδέ τινος ὑπεριδόντα νηποινεὶ 

πρὸς τῶν ἐντυχόντων τατον χαὶ τῷδε μάλιστα 

᾿ ἑλὼν τοὺς ἀχούοντας καὶ τοῖς ὑπὲρ “Δολοβέλλα πράτ- 

τοῦυσι συνθέμενος ἕν τέλος δώσειν. ἡρέϑη τῆς ἐν 

ὁ Μακεδονίᾳ δυνόμδος εἶναι στρατηγὸς οὐδρβνμα εὐῤόνον 

καὶ ὃ μὲν ἔχων. ἃ ἐβούλετο, Γάιον τὸν ἀδελφὸν αὐ- 

τίκα σὺν ἐπείξει τὸ δόγμα φέροντα τῷ στρατῷ διεπέμ- 

πετο᾽ οἱ δὲ ἐπισκέπται τῆς φήμης ἐπανελϑόντες Γέτας 

ἔλεγον οὐκ ἰδεῖν ἐν Μακεδονίᾳ, προσέϑεσαν δέ, εἴτε 

ηϑὲς εἴτε ὑπ’ ᾿ἀντωνίου διδαχϑέντες, ὅτι δέος ἦν, 

νὴ τῆς στρατιᾶς ποι μετελϑούσης οἱ Γέται τὴν δίακε- 

δονίαν ἐπιδράμοιεν. 
ὧδε μὲν εἶχε τὰ ἐν Ῥώμῃ, Κάσσιος δὲ καὶ Βροῦ- 

τὸς χρήματα καὶ στρατιὰν συνέλεγον. καὶ Τρεβώνιος 

ϑ τῆς “σίας ἡγούμενος τὰς πόλεις αὐτοῖς ἐτείχιξξε 

“ΖΙολοβέλλαν ἐλϑόντα οὐχ ἐδέχετο οὔτε Περγάμῳ 

8 Σμύρνῃ. ἀλλὰ μόνην ἀγορὰν ἔξω τείχους ὡς 

ὦ προυτίϑει. ἐπιχειροῦντος δ᾽ ἐκείνου σὺν ὀργῇ 

τείχεσι καὶ οὐδὲν ἀνύοντος. ὃ Τρεβώνιος αὐτὸν 

η δέξεσθαι ᾿Εφέσῳ χαὶ ἐς τὴν Ἔφεσον εὐϑὺς ἀπ- 

ντι τοὺς ἐφεψομένους ἐκ διαστήματος ἔπεμπεν. οἱ 

ὺς ἐπιγενομένης ἀπιόντα τὸν 4ολοβέλλαν δρῶντες 

3 ἐχλύσων οἱ. ΝΙοπα., οὗ ργαθῖ. ἄπωόῦ, τῳ Ϊ, γὰ]ρο, οὗ 8148 
μήτε εἰπεῖν» δαά. Μοπάπβθη, Ἐ. ϑιααίεσ. Π5, Ϊ Ρ. 106 δάῃ. 8, 6Χ 
8: Ῥᾶτ]0 Δ᾽ ἰοὺ 8 38 18 Γέτας (μὲν οἱ. Μοπά., οἵ. δὰ 
202 ῶὅ δέξεσϑαι Β, δέξασϑαι ὙἹὶ 

8 βαα. 46 ἔθιηροτθ 1θρ]β οἵ. ασόοθῦθ ἂρ. Ὀσυσαδπη 1" Ὁ. 77 δάπ. 8 

44α. Ο. 

94 

9 

90 

91 

98 



44α.Ο. 

99 

100 

101 

518 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Τ᾿. [οϊαϑοΐϊα εἰ Τνοδονίας 
; 

καὶ οὐδὲν ἔτι ὑπονοοῦντες, ὀλίγους σφῶν ὑπολιπόντες, 

ἕπεσϑαι αὐτῷ, ἐς τὴν Σμύρναν ἐπανῆχϑον. καὶ τοὺς 
ὀλίγους ὃ 4])ολοβέλλας ἐνεδρεύσας τὲ χαὶ περιλαβὼν. 

ἔχτεινε καὶ ἦλϑε τῆς αὐτῆς ἔτι νυχτὸς ἐς Σμύρναν. 
καὶ αὐτὴν ἀφύλαχτον εὑρὼν εἷλε διὰ πμμάκων. Τρε-. 

βώνιος δὲ τοῖς συλλαμβάνουσιν αὐτὸν ἔτι εὐναξόμενον, 

ἡγεῖσϑαι πρὸς ““ολοβέλλαν ἐκέλευεν. ἕψεσθαν γὰρ, 

αὐτοῖς ἕχών. καί τις τῶν λοχαγῶν αὐτὸν ἐπισκώπτων. 

ἠμείψατο: “ἴϑι σύ. δεῦρο τὴν κεφαλὴν καταλιπών" 

ἡμῖν γὰρ οὐ σέ, ἀλλὰ τὴν κεφαλὴν ὄγειν προστέτακται 
καὶ ̓ μὼς εἰπὼν εὐθὺ ΑΡΗΝ ΑΝ τὴν κέφϑλήν: “δ 46 

φεράξηνμοῦ βήματος. ἔνϑα ὃ το ἠρεέθηα πα 

προτεϑῆναι" ἣ στρατιὰ δὲ σὺν ὀργῇ καὶ ὃ οἰχετιχὸς 

ἄλλος ὅμιλος αὐτῆς, ἐπεὶ τοῦ φόνου Καίσαρος ὃ Τρέ- 

βώνιος μετεσχήκει χαὶ κτεινομένου τὸν Ἀντώνιον ἐν 
ὁμιλίᾳ περὶ ϑύρας τοῦ βουλευτηρίου περιξσπάκει, εἶς 
τε τὸ ἄλλο σῶμα αὐτοῦ ποικίλως ἐνύβριξον καὶ τὴν 

κεφαλὴν οἷα σφαῖραν ἐν λιϑοστρώτῳ πόλει διαβάλλοντες 
ἐς ἀλλήλους ἐπὶ γέλωτι συνέχεάν τε καὶ συνέτριψαν, ἢ 
καὶ πρῶτος ὅδε τῶν φονέων δίκην τήνδε ἐδεδώκει. 

ὁ δ᾽ ᾿ἀντώνιος ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν τὸν στρατὸν ἐκ ἡ 
"Μακεδονίας διενεγκεῖν ἐπενόει χαὶ προφάσεως ἄλλ 

ἐς τοῦτο ἀπορῶν ἠξίου τὴν βουλὴν ἀντὶ τῆς Μακεδο- 
νίας ἐναλλάξαι οἵ τὴν ἐντὸς Ἄλπεων Κελτικήν, ἧς 

ἡγεῖτο Δέκμος Βροῦτος ᾿Ἵλβῖνος. εἰδὼς μέν. ὅτι καὶ 
ὁ Καῖσαρ ἐκ τῆσδε τῆς Κελτικῆς ὁρμώμενος ἐκράνηθ 

2 ἔπεσϑ'᾽ αὐτῶ (5810), εσ ἴῃ τάβατα, Β θ αὑτὸν 6α. 1)1ἃ. 
10 τὴν «ὐπὸ οἱ. Νῦοῖκ, ἱπυΐ. 1454. καὶ ὁ οἰκετικὸς ὅμιλος 
ἅμ᾽ αὐτῇ οἱ. Μο6πα., 5ρὰ 46 ἄλλος οἵ. Κναϊ Ῥ. 68 5α., αὐτῆς να οὐ 
ϑααϊύατη. τ βουνἶα ὉΥρϑηδ, 5664 οΑ]ΟΠ 65. ΘΧθσοὶ 8 Ἰπίθ]Πθρθ-, 
τϑηξο 20 συνέχεάν τε Οἱ. Μοεπά. , συνέχεόν τε ΟἹ, γα]ρὸ 

᾿ 
ἥἰ 
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Πομπηίου. ὡς δὲ τὸν στρατὸν δύξων οὐχ ἐς τὴν 

᾿Ιταλίαν, ἀλλ᾽ ἐς τὴν Κελτικὴν μεταχαλεῖν. ἡ δὲ βουλὴ 

τήνδε τὴν Κελτικὴν ἀκρόπολιν ἐπὶ σφίσιν ἡγουμένη 

ἐδυσχέραινέ τε καὶ τῆς ἐνέδρας τότε πρῶτον ἤσϑοντο 

ἐξ τὰ τὴν Μακεδονίαν δόντες αὐτῷ μετενόουν. ἰδίᾳ τε 

αὐτῶν οἱ δυνατοὶ ἐπέστελλον τῷ 4Ἰέκμῳ τῆς ἀρχῆς 
ἐγχρατῶς ἔχεσϑαι χαὶ στρατὸν ἄλλον καὶ χρήματα 

᾿ ἀγείρειν, εἶ πρὸς ᾿ἀντωνίου βιάξοιτο: οὕτως ἐδεδοίκε- 

σάν τε χαὶ ἐν ὀργῇ τὸν ᾿ἀντώνιον εἶχον. ὃ δὲ ἀντὶ 

υμὲν τῆς βουλῆς ἐπενόει τὸν δῆμον αἰτῆσαι νόμῳ τὴν 

 Ἀελτιχήν, ᾧ τρόπῳ καὶ ὃ πυῤροι αὐτὴν πρότερον 

εἰλήφει καὶ Συρίαν ΘΟΛΦΝΥΜΔΩΣ ὑπογύως, ἐς δὲ φόβον 
τῆς βουλῆς τὴν στρατιὰν ἐς τὸ Βρεντέσιον ἐκέλευε 

Γαΐῳ τὸν ᾿Ιόνιον περᾶν αὐτίκα. 

ὅ- χαὶ ὃ μὲν ἔμελλε ποιήσειν, ὡς προσετέτακτο᾽ ϑέαι 

δ᾽ ἦσαν, ἃς Κριτώνιος ἀγορανομῶν ἔμελλε τελέσειν" 

καὶ ὃ οὐρκόμη ἐς τὰς ϑέας τῷ πατρὶ τόν τε χρύσεον 

 ϑρόνον καὶ στέφανον παρεσκεύαζεν, ἅπερ αὐτῷ κατὰ 

πάσας ϑέας ἐψηφίσαντο προτίϑεσϑαι. τοῦ Κρινωνοῦ 

δὲ εἰπόντος οὐκ ἀνέξεσθαι τιμωμένου Καίσαρος ἐν 

ταῖς αὑτοῦ δαπάναις, ὃ Καῖσαρ αὐτὸν ἐς τὸν ᾿Φντώ- 

νιον ἦγεν ὡς ὕπατον. ᾿ἀντωνίου δὲ εἰπόντος ἐς ὉΨ 
ξςς 3 υυλὴν ἐπανοίσειν. χαλεπήνας ὁ Καῖσαρ “᾿ἀνάφερε᾽", 

. “ἐγὼ δὲ τὸν ϑρόνον, ἕως ἂν ἦ τὸ δόγμα, προ- 

10 αἰτῆσαι νόμῳ τὸν δῆμον Υ 12 ὑπογνώς αἵ 14 Γαίῳ] 
᾿ Δευχίῳ οἱ. Ο. ἘΣ. Βομτηϊαῦ, στ. ἢ 6]. ῬΏ110]. ϑΌρρι. 18 (1884) 

᾿ Α ΤΩ] δάῃ. 9. οἵ, (ἷο. ῬΕΙ͂. 8, 15. 5.81 18 (τὸν) στέφανον 
᾿ δ΄. Μεομα,, βοά οὗ 4 1 8 861: στέφανον καὶ ϑρόνον, 568 ΘΟΥΤ. 
ὐίουβ α οὐ β ἃ τὰ. 1 βαρτῷ Ῥοβι δ, Υ, απγοιηιν δοἰϊζιηι εἰ δογοηπαην 

γόαηι Ὁ 19 τίϑεσθαι ἃ 21 αὐτοῦ 11Ὀγῖ, οοτν. Η. ϑύθρῃ. 

17 βααᾳ. (6 ούτοσθ Αρρίδιηϊ οοσιϊαὺ Ὠγυτηδππη 1" ρν. 89, οὗ, ». 421 
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20 ἘΜΦΥΛΔΙΩΝ 1᾿. [ποόνὰ ΑἩΐ. οἱ Ομε8. ἀἰϊδοογάϊα, 

ϑήσω᾽. καὶ ὃ ̓ Ἁντώνιος χαλεπήνας ἐκώλυσεν. ἐχώ- 

λυσε δὲ χαὶ ἐν ταῖς ἑξῆς ϑέαις ἔτι παραλογώτερον,, 

ἃς αὐτὸς ὁ Καῖσαρ ἐτέλει, ἀνακειμένας ἐκ τοῦ πατρὸς Ἷ 
᾿ἀφροδίτῃ Ἐονσερίναι ὅτε πὲρ αὐτῇ καὶ τὸν νεὼν ὃ 

πατὴρ τὸν ἐν ἀγορᾷ ἅμα αὐτῇ ἀγορᾶ ἀνετίϑει. “Μ᾿ 
δὴ χαὶ μάλιστα μῖσος ἤδη σαφὲς ἐκ πάντων ἐς τὸν 
᾿ἀντώνιον ἐγίγνοεο, ὡς οὐκ ἐς τὸν νῦν Καίσαρα φιλο-. 

νικοῦντα μᾶλλον ἢ ἐς τὸν πρότερον ὑβρίζοντα ἀχα 

ρίστως. αὐτός τὲ ὃ Καῖσαρ μετὰ πλήϑους οἷα ΩΣ 

τὸν δῆμον χαὶ τοὺς εὖ τι παϑόντας ὑπὸ τοῦ πατρὸς 1 

καὶ τοὺς ἐκείνῳ στρατευσαμένους περιϑέων ἐπιφϑόνως. 

ἱκέτευεν οὗ μὲν αὐτοῦ τοιάδε καὶ τοσάδε πάσχοντος, 
ὑπερορᾶν χαὶ ἀμελεῖν ἑχόντος, Καίσαρι δὲ τῷ σφῶν 

αὐτοχράτορι καὶ εὐεργέτῃ ἀμύνειν, ἀτιμουμένῳ πρὸφ΄ 

Ἀντωνίου" ἀμυνεῖν δὲ καὶ σφίσιν αὐτοῖς, οὐδὲν ἕξουσι ἡ 

βέβαιον ὧν εἰλήφασι παρὰ Καίσαρος. εἰ μηδὲ αὐτῷ 
Καίσαρι μενεῖ τὰ ἐψηφισμένα βέβαια. ᾿Αἀντωνίου τὲ 

πανταχοῦ τῆς πόλεως ἐς τὰ ὑψηλὰ ἀναπηδῶν χατεβόα᾽ 
“Καίσαρι μὲν δι᾿ ἐμὲ μήτε ὀργίξεσθαι μήτε ἐνυβρίξειν, 

εὐεργέτῃ σοῦ μάλιστα. ὦ ᾿Αἀντώνιε,. ἐς τὰ μάλιστα 5 

γεγενημένῳ᾽ ἐμοὶ δὲ τῶν μὲν ὕβρεων, ἐς ὅσον ϑέλεις. 

ἐμφορεῖσθαι, τὴν δὲ τῆς οὐσίας ἁρπαγὴν ἐπισχεῖν. 
μέχρι τοὺς πολίτας κομίσασϑαι τὴν διανέμησιν καὶ 
τὰ λοιπὰ πάντα ἔχειν. ἀρχέσειν γὰρ ἐμοὶ πενομένῳ 
τήν τε τοῦ πατρὸς δόξαν, ἂν διαμένῃ, καὶ τὴν τοῦ: 
δήμου διανέμησιν. ἐὰν ἐάσῃς δοϑῆναι᾽. ἐφ᾽ οἷς ἤδι 

παρὰ πάντων συνεχεῖς ἐγίγνοντο καὶ φανεραὶ κατὰ, 

ὅ ταϑ]ΐτα αὐτῇ {τῇ 12 οὐ μὲν αὐτοῦ ΑΌΟ. 1 ἀμυνεῖψ᾽. 
ΚΟοΙ], ἀμύνειν ΟἹ 18 ἐς τὰ ὑψηλὰ τῆς πόλεως Υ 20 δαῦ, 
μάλιστα ἀοϊθπάσμι δα ἐς τὰ μέγιστα γτο ἐς τὰ μάλιστα ὁ 
Μοπᾶ. βου θοπάστμι νυἱαθύυτ 
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τοῦ ᾿ἀντωνίου βοαί. ἀπειλησαμένου δὲ αὐτοῦ τῷ 
Καίσαρι πικρότερον καὶ τῆς ἀπειλῆς ἐξενεχϑείσης ἐς 

τὸ φανερόν. ἔτι μᾶλλον ἅπαντες ὥρμηντο᾽ καὶ οἱ τῆς 

φρουρᾶς ᾿ἀντωνίου ταξίαρχοι. ἐστρατευμένοι τε Καί- 

φσαρι τῷ προτέρῳ καὶ ἐς τὰ μέγιστα ὑπ’ ᾿ἀντωνίου 

τότε προτιμώμενοι. τὴν ὕβριν αὐτὸν ἐπισχεῖν ἠξίουν 

χαὶ διὰ σφᾶς καὶ δι’ ἑαυτόν, ὑπὸ Καίσαρι στρατευσά- 

μένον χαὶ τῶνδε τῶν οἱ παρόντων ἀγαϑῶν παρ᾽ 

ἐχείνου τυχόντα. φυγγιφῶσκοιν οὖν ὃ Ἀντώνιος ἀλη- 

ο ϑέσιν οὖσιν τούτοις καὶ τοὺς προφέροντας αὐτὰ αἰδού- 

ΟΜέενος, ἤδη δέ τι χαὶ τοῦ Καίσαρος αὐτοῦ διὰ τὸν 

δῆμον ἐς τὴν ἀλλαγὴν τῆς Κελτικῆς δεόμενος. ὧμο- 

 λόύγει τοῖς λεγομένοις καὶ ἐπώμνυεν αὐτὰ καὶ οἵ πάνυ 

 ἀβούλητα εἷναι, τῆς δὲ γνώμης τοῦ νεανίσκου ἕνεχεν 

᾿ μετατίϑεσθϑαι., ἐπηρμένου τε ἐπαχϑῶς ἔτι τηλικοῦδε 

ὄντος χαὶ οὐδὲν ἔχοντος αἰδέσιμον ἢ τίμιον ἐς πρεσβυ- 

Ττέρους τὲ χαὶ ἐς ἄρχοντας" ἅπερ αὐτοῦ μὲν χάριν 

τοῦ νεανίσκου χρήξειν ἔτι νουϑεσίας. σφῶν δὲ τῶν 

β ταῦτα ἀξιούντων ἕνεχα αὐτὸς καϑέξειν τῆς ὀργῆς 

. καὶ ἐς τὴν. προτέραν ἑαυτοῦ φύσιν τε χαὶ γνώμην 
᾿᾿ ἐπανήξειν, ἣν κἀκεῖνος ἀπέχηται τῆς ἀβεερίαξ: ταῦτα 

οἱ ταξίαρχοι ἀσπασάμενοι, ἘΎΠ,ΗΣ ἀμφοτέρους. οἵ 

δὲ Ε΄ ψέμφοντο ἀλλήλοις καὶ συνέβαινον ἐς φιλίαν. 

| ὅδ τε νόμος ὃ πεῤὶ τῆς Κελτικῆς τρουγράψετο αὐτίκα, 

τ ὀρρωδούσης πάνυ τῆς βουλῆς καὶ ἐπινοούσης. εἰ μὲν 

ὃ Ἀντώνιος αὐτὸν προβουλεύοι., κωλύειν προβουλευό- 

| | 

ο΄ 4 διαπειλησαμένου οἱ. Μοπά. (νυ. ΟοὈ., Νον. Ἰθοῦ. Ρ. 6234 58α.), 
ὡς 

᾿ 888 οὗ ̓ ρήμμ Οτϑτητη. 4. πϑυῤθϑῦ. ατίθοΒ. 3 Ῥ. 189 οὐ ὅ4, Ῥο]γδθη. 
ὟΝ 8ὅ “σὰ πικρότερον τῷ καίσαρι ἃ 3 ζἐπαμύνεινο ὦ ὥρ- 
ρει οἱ. Μοπᾶ., βθὰ ὥρμηντο -- ἱποίξαξὶ βαθύ, οἵ. ϑέθρῃ. 68. 

ὁρμάω ἴῃ ἢἤπθ 1ὅ μεταϑέσϑαι ταϑ]αῖὺ Μαπά,, αὖ νιἀθύυτ, 
.. οὗ, οὐϊατη ϑὅοην. ἐ. ΠῚ ρ. 801 26 προβουλεύοι] " Βῖηστι- 
Ἰοουΐο᾽ (Μεπα.) 
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899 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Τ᾿. [Θαϊία ΑἸπίοηίὸ ἀαξιιν 

μενον. εἰ δὲ ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέροι, 

τοὺς δημάρχους ἐς κώλυσιν ἐπιπέμπειν. ἦσαν δ᾽ οἱ 
καὶ τὸ ἔϑνος ὅλως ἐλευϑερὸῦν ἡγεμονίας ἠξίουν" 

οὕτως ἐδεδοίχεσαν ἀγχοῦ τὴν Κελτικὴν οὖσαν. ὃ δὲ 

᾿ντώνιὸς αὐτοῖς ἀντενεχάλει, εἰ Ζίέχμῳ μὲν αὐτὴν 
πιστεύουσιν, ὅτι Καίσαρα ἀπέχτεινεν, αὑτῷ δ᾽ ἀπιστοῦ- 

σιν, ὅτι οὐκ ἀπέχτεινε τὸν χαταστρεψάμενον ἀὐτὴν 
καὶ κλίναντα ἐς γόνυ, ἀποῤρίπτων ἤδη ταῦτα φανερῶς 

ἐς ἅπαντας ὡς ἐφηδομένους τοῖς γεγονόσιν. ἐλθούσης 

δὲ τῆς κυρίας ἡμέρας ἡ μὲν βουλὴ τὴν λοχῖτιν ἐνό- 
μιξεν ἐχκλησίαν δυλλεγήσεσϑαι, οἱ δὲ νυκτὸς ἔτι τὴν 

ἀγορὰν περισχοινισάμενοι τὴν φυλέτιν ἐχάλουν., ἀπὸ 
συνθήματος ἐληλυϑυῖαν. καὶ ὃ δημότης λεώς, ἀχϑόμενος 

τῷ ᾿ἀντωνίῷ, συνέπρασσεν ὅμως διὰ τὸν Καίσαρα 

ἐφεστῶτα τοῖς οὠλ με, αν ρῶν χαὶ δεόμενον. ἐδεῖτο 
δὲ μάλιστα μέν, ἵνὰ μὴ “Ζέκμος ἄρχοι χώρας τε ἐπι- 
καίρου καὶ στρατιᾶς ἀνδροφόνος ὧν τοῦ πἰοκρδδ; ἐπὶ 

δὲ τούτῳ Χαὶ ἐς ΔΑ ᾿ἈἈἀντωνίου συνηλλαγμένου. προῦ- 
ξεδόχα δὲ ἄρα τι καὶ αὐτὸς ἀντιλήψεσθαι πὰρ δῷ ̓ἀντωνίου 

οὐφ δ ἐκόῳ δὲ χρήμασι τῶν δημάρχων ὑπ’ ᾿ἀντωνίου 

χαὶ κατασιωπώντων ὃ νόμος ἐκχυροῦτο, καὶ ὃ στρατὸν 

Ἀντωνίῳ μετ᾽ αἰτίας εὐπρεποῦς ἤδη τὸν ᾿Ιόνιον ἐπέρα. 

τῶν δὲ δημάρχων τινὸς ἀποϑανόντος, ἐς τὴν (ἀντ᾽) 
αὐτοῦ χειροτονίαν ὃ Καῖσαρ συνέπραδόεν Φλαμινίῳ᾽" κἂ 

ὁ αὐτῷ Οἱ, δοῖτ. Μδηά. οὐ Ὁ 10 φυλέτιν δὖὺ 12 λοχῖτι, 
Βηθαδ Ἰϊρυῖ, ὑπαπδροδαὶθ οθν.., ρῥσορανιῦ ὙΥΉ]ΘηΒ ΠΡ. 148 
διάπ, 3; 584 οἵ. οὔϊδσῃ Μοτηπηβθα, ᾿ὸ  διραίον. ΠῚ, 1 ». 819 δάπ. 
18 οὐδόν δοληβυδυταν οἱ. ΚορΙ] 18 ἄρχηῦγ 17 δὰ στρατιᾶ, 
δαϊθοθνατη ἀθϑίδογανιὺ Μαπᾶ., ροίοβὺ δά αι {πολλῆς , οὗ. 8 “60. 
18 (οἷ συνηλλαγμένου εἱ. Μοπᾶ. οχ Ο, εὖ οἴ. ἃ Ἰ 8 20. 
98 8ὃᾳ. ζἄντ᾽ ) αὐτοῦ 801081 πιοπθηΐθ ΚΑΙ], αὐτοῦ Οἱ, αἰδογίῃ 
γειεϊυ Ος, ἄλλου Μυβργτ., γυ]ρὸ 

38 τινὸς] Οἰπδδτα (οἴ, ΠΟ 8 618) 1 6]Π6σαπὸ Πσυχπᾶπη 1 Ρ. ̓  
1598 ΥΠ Ὁ. 847, 5π6 οϑυβῶ 1Δἀοπθῶ 

ῥδὰρ.......Ὁὕ 



“ἢ 
πὶ. ἄδηο Ἰαοαϊὶξ Οαεβαγοη] ἘΜΦΥ ΔΊΩΝ Τ᾿. 898 

᾿ 44α.Ὁ. 

ὃ δῆμος οἰόμενος αὐτὸν ἐπυϑυμοῦντὰ τῆς ἀρχῆς διὰ τὸ 

ψεώτερον τῆς ἡλικίας οὐ παραγγέλλειν, ἐπενόουν ἐν 

ταῖς χειροτονίαις δήμαρχον ἀποφῆναι τὸν Καίσαρα. ἡ 131 

δὲ βουλὴ τῆς αὐξήσεως ἐφϑόνει χαὶ ἐδεδοίχει, μὴ δη- 
᾿μαρχῶν τοὺς φονέας τοῦ πατρὸς ἐπὶ τὸν δῆμον ἐς 

δίχην ἀπαγάγοι" ᾿ἀντώνιός τε τῆς ἄρτι συγκειμένης 

πρὸς τὸν Καίσαρα φιλίας ὑπεριδών, εἴτε ἐς χάριν τῆς 

᾿βουλῆς ἢ παρηγορίαν, ἀχϑομένης τῷ περὶ τῆς Κελτικῆς 
γόμῳ. εἴτε ἀπ᾽’ οἰκείας γνώμης, προύγραφεν ὡς ὕπα- 

᾿ τὸς μηδενὶ Καίδαρα ἐγχειρεῖν παρανόμως. ἢ χρήσεσθαι 

χατ᾽ αὐτοῦ παντὶ μέτρῳ τῆς ἐξουσίας. ἀχαρίστου δ᾽ 123 

ἐς τὸν Καίσαρα καὶ ὑβριστιπῆς ἅμα ἐς αὐτὸν καὶ τὸν 

δῆμον τῆς προγραφῆς γενομένης, ὁ μὲν δῆμος διώρ- 

τ χαὶ φιλονικήσειν οτώφανμο ἐν ταῖς χειροτονίαις. 

᾿" 
ὥστε δεῖσαι τὸν ᾿ἀντώνιον καὶ ἀνελεῖν τὴν χειροτονίαν. 

ς ὑπολοίποις τῶν δημάρχων ἀρχούμενον᾽ ὃ δὲ Καῖ- 128 

σᾶρ. ὡς βάφδς ἐπιβουλευόμενος ἤδη. πολλοὺς περι- 

᾿ ἔπεμπεν ἔς’ τὲ τὰς τοῦ πατρὸς ἀποικέδας πόλεις ἐξ- 

: ᾿ ἀγγέλλειν. ἃ πάσχοι, καὶ τὴν ἑχάστων γνώμην κατὰ- 

᾿μανϑάνειν᾽ ἔπεμπε δὲ καὶ ἐς τὰ ᾿ἀντωνίου στρατόπεδα 

᾿ἐπιμίγνυσθαί τινας ἀγορὰν φερόνταξ καὶ ἐντυγχάνειν 

τ Οὐθῦσι μάλιστὰ καὶ ἐς τὸ πλῆϑος διαρριπτεῖν 

ς βιβλία. ᾿ 

ΕἾ χαὶ ὃ μὲν ἀμφὶ ταῦτα ἦν᾽ οἱ ἀπῤέρν ον ὃὲ αὖϑις 134 
'παρὰ ᾿ἀντωνίου χαϊρὸν αἰτήδαντες ἔλεγον" “ἡμεῖς. ὦ 

4 (οἱ ἐφϑόνει οἱ. Μρηάᾶ., ἱπουϊοδπβ Εἰδίατα, οἵ, δἰΐδια δὰ 
28 6 ἐπαγάγοι οἷ. βοῖν. 9 ἀποικίας γνώμη ΠΥ], 
βοῦν. 10 χρήσασϑαι, αὖ νἱαθίατ, 1 12 αὐτὸν καὶ Ὁ 
6. τϑοῦθ οἵῃ βῖββο οἱ. Μίϑμα. 18 αὐτοῦ ρΡοϑὺ πατρὸς 

ἃ 22 τὸϊς ϑαρροῦσι! οἷς ϑαρροῦσι οἷ. Μεπᾶ., τοῖς ϑορυ- 
σί ΝΌΟΘΚ 34 αὖϑις Ἡ. 1. Ἰη οὶ ποῖ ῬΟΒ86 ΠΪΒῚ ΘΧ 
πθπ8 ἀποίογατα, πο ΑΡΡ. δαβίθυϊδ, δἰῆστηανιὺ βοϊίθα, 
οἱ]... ΞΌΡΡΙ. 1 (1869) Ῥ. 6160, βοᾷ οϑὺ “ὐογυτη", οὗ 8 118 

ΒΡ 



44α. 6. 

12ὅ 

126 

191 τοῖς ἐχϑροῖς καϑ᾽ ἡμῶν, ἃ βούλονται. ὧν ἐνθυμηϑέντι 

524 

᾿Αντώνιε, καὶ ὅσοι ἄλλοι μετὰ σοῦ Καίσαρι σερατι ἢ 

σάμενοι Ὧν τε ἡγεμονίαν αὐτῷ συνεστησάμεϑα καὶ ἐς 
τὰ χαϑ' ἡμέραν αὐτῆς ὑπτηρέείι γιγνόμενοι διετελοῦ- 
μεν, ἔχϑει μὲν ἴσῳ καὶ ἐπιβονλῇ τοὺς φονέας αὐτοῦ 

γιγνώσκομεν εἰς ἡμᾶς χρωμένους καὶ τὴν βουλὴν ἐχεί- 
νοις ἐπιρρέπουσαν. τοῦ δήμου δ᾽ ἐξελάσαντος αὐτοὺς 

ἀνεϑαρρήσαμεν, οὐ πάντῃ τὰ Καίσαρος δρῶντες ἄφιλα 
οὐδὲ ἀμνήμονα οὐδὲ ἀχάριστα. τὴν δ᾽ ἐς τὸ μέλλοι 

ἀσφάλειαν εἴχομεν ἔν σοί, φίλῳ τε Καίσαρος δν ! 

ἡγεμονικωτάτῳ μετ᾽ ἐχεῖνον ἐκ πάντων καὶ ἄρχοντ 
νῦν ἡμῶν καὶ ἐς τὰ μάλιστα ἐπιτηδείῳ. ἀναφουμῖ αι 
δὲ τῶν ἐχϑρῶν καὶ ϑρασέως ἔς τε Συρίαν καὶ Μακε- 

δονίαν βιαξομένων καὶ χρήματα καὶ στρατιὰν ἐφ᾽ ἡμᾶξ 
συνιστάντων καὶ τῆς βουλῆς σοι Ζ4έκμον ἐπαλειφού 
σης καὶ σοῦ τὰς φροντίδας ἐς τὴν Καίσαρος τὸ 

νέου διαφορὰν δαπανῶντος., δέδιμεν εἰκότως. μὴ ἔς 
τὸν μέλλοντα χαὶ ὅσον οὔπω παρόντα πόλεμον ἡ στ 

σις ὑμῶν τῷ πολέμῳ συνεπιϑῆται καὶ διαπραχϑὴ 

δε ἀξιοῦμεν, ὁσίας τε χάριν ἐς τὸν Καίσαρα καὶ φὲ ̓ 

δοῦς ὑπὲρ ἡμῶν, οὐδὲν ἐπιμέμπτων σοι γενομέ Ὁ) 

χαὶ πρὺ ἡμῶν αὐτοῦ σοῦ τῶν συμφερόντων οὔνεχέ 

ἕως ἔτι δύνασαι, Καίσαρι μέν, ὅπερ ἀρχέδει, μό 
συνεπαμῦναι τοὺς φονέας τιμωρουμένῳ. σὲ δὲ αὐτίχ 
ἀνηνσγδύειν, ἐν ἀμερμνῳ γΑΚΟΡΑΨΟΝ τε καὶ ἡμ 

καὶ ὑπὲρ σοῦ δεδιότας". 

8 γενόμενοι διατελοῦμεν ἃ ὅ ἐγιγνώσκομεν Οἱ. Μοιά, 
ὃ ἐπιρρέπουσαν Μοπᾶ., οἵ ΠΟ 8 ὅ18, ἐπιτρέπουσαν πρτ. ̓ 
8 ἀμνήμονα]) ἀμνημόνευτα οἱ. Μοπά,, ῥδθῃθ 18 στρατιὰς. οἵ 
Υ͂ 56.. Μοπᾶ., αὖ οἵ 8. 91 28 56. μέν, ὅπερ ἀρκέσει. μόνον, συνέῖ 
αμῦναι γαϊσο, β6α ὅπερ ἀρκέσει ρογύϊποὺ δα μόνον συνοπαιν 

ἢ 

ΓΙ 



᾿Απέὲ. ἐγίϑιωυῖς τοβροηο] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ.΄ : 395 

} τοσαῦτα τοὺς ταξιάρχους εἰπόντας ὁ Ἀντώνιος ὧδε 

ἠμείψατο: “ὅσῃ μὲν εὐνοίᾳ καὶ σπουδῇ πρὸς Καί- 
δαρα περιόντα ἐχρώμην., φιλοχινδυνότατος ἔκ πάντων 

ἐς τὰς ἐχείνου χρείας γενόμενος. ἴστε σαφῶς. συστρα- 

υ τευσάμενοί τε καὶ «τοῖς» γιγνομένοις παρατυχόντες" 

ὅσῃ δ᾽ αὖ χἀκεῖνος εἰς ἐμὲ χάριτι καὶ προτιμήσει χρώ- 

μένος διετέλει. οὐ μαρτυρεῖν ἐμὲ δίκαιον. ἄμφω δὲ 

"ταῦτα καὶ οἱ φονεῖς εἰδότες συνετίϑεντο κἀμὲ Καίσαρι 

συνανελεῖν. ὡς ἐμοῦ περιόντος οὐ χαϑέξοντες ὧν 

ὁ ἐπενόουν. καὶ ὅστις αὐτοὺς μετέπεισε τῆς γνώμης. 

οὐχ εὐνοίᾳ τῆς ἐμῆς σωτηρίας ἔπεισεν, ἀλλ᾽ εὐπρεπείᾳ 

τῆς τυραννοχτονίας. ὡς μὴ δοκῶσι πολλοὺς ὥσπερ ἐχ- 

 ϑρούς, ἀλλ᾽ ἕνα ἀνελεῖν ὡς τύραννον. τίς ἂν οὖν πιστεύ- 

δειὲν ἐμὲ Καίσαρός τε ἀμελεῖν εὐεργέτου μοι γεγενη- 

μένου καὶ προτιμᾶν τοὺς ἐχϑροὺς ἐχείνου καὶ τὸν 
φόνον ἑχόντα χαρίξεσϑαι τοῖς ἐμοῖς ἐπιβούλοις, ὡς 

οἴεται Καῖσαρ ὃ νέος; πόϑεν οὖν αὐτοῖς ἀμνηστία 
τοῦ φόνου καὶ ἡγεμονίαι; ταῦτα γὰρ ἐπικαλεῖν., ἀντὶ 

τῆς βουλῆς. ἐμοὶ βούλεται. μάϑετε, ὡς ἐγένετο. Καί- 

σάρος ἐν τῷ βουλευτηρίῳ σφαγέντος ἄφνω; δέος ἐπ- 

β ἔσχεν ἐκ πάντων δὴ μάλιστα πλεῖστον ἐμὲ ΨΙΔΕ τὲ 

β αὐτοῦ Καίσαρος καὶ ἀγνοίᾳ τοῦ ἀκριβοῦς" οὐ γάρ πῶ 

᾿ τὴν συνϑήκην ἑώρων οὐδὲ ἐπὶ ὅσοις. ὁ δὲ δῆμος 

ἐϑορυβεῖτο, καὶ οἵ σφαγεῖς σὺν μονομάχοις τὸ Καπι- 

ὅλιον χαταλαβόντες ἀπέκλειον. καὶ ἣ βουλὴ σὺν 

ἐχείνοις ἦν, ἧ καὶ νῦν ἐστι φανερώτερον, γέρα τὲ τοῖς 

τοῖς) δααθθαὺ Η. ϑ[ΘΡΒ., τθο. Μεπᾶ., λμῖ8 χίιαθ σοβέα βιύγυὲ 
10 τῆς γνώμης Βρυτῖδ, θ888 οἷ. Μομῃᾶ., μετέστησε 

αἱ ΚΟ] 11 οὐχ εὐνοίᾳ] οὐ προνοίᾳ οἷ. Μοπά., Ποὴ τϑοῖθ 
ἧς οὕτη 1 νυ]Ἱρὸ ΟἸΩἸΒΒΌΤΗ 16 “ἐμοῖς τοῖτο ῬτῸ ἐμοὶ νοὶ] 

Ὁ αἸοίατη’ (ΜΘπᾶ.); οἵ ὅγυ. ο. 61: τοῖς ἐμοῖς φιλτάτοις 
ἡγεμονίαι Ἡ. 56 ὕθρῃ., οὗ, 8ὶ ὅ8, ἡγεμονία Ἰ10τὶ 28 οὐδὲ Νδῦοξ., 

26 ἡ] ἢ οἱ. ΒΚ., τηδ]θ 
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3986 ἘΜΦΥΔΙΩΝ Γ΄. [Δηἰ. ἐρίϑτητία γοδρονάρευ 

ἀνελοῦσιν ὡς τυραννοκχτόνοις ἐψηφίξετο. καὶ εἰ τύραν- ᾿ 

νος ὁ Καῖσαρ ἐφάνη, ἡμῖν ὑπῆρχεν ἀπολέσθαι πᾶσιν 
ὡς τυράννου φίλοις. ὧδε δή μὲ ἔχοντα ϑορύβου καὶ 

μερίμνης καὶ δέους, ὅτε οὐκ ἣν γνώμης παράδοξον 
οὐδὲ ἀπορῆσαι. σκοποῦντες εὑρήσετε, ἔνϑα μὲν ἔδει δ΄ 

τόλμης, ϑρασύτατον, ἔνϑα δὲ ὑποχρίσεως. εὐμήχανον. 
τὸ μὲν δὴ πρῶτον ἐκ πάντων καὶ τὰ λοιπὰ συνέχον 

ἣν ἀναιρεθῆναι τὰ γέρα τὰ ψηφιξόμενα τοῖς ἀνδρά- 
σιν ὅπερ, ἀντιτάξας ἐμαυτὸν ἐγὼ τῇ τε βουλῇ καὶ 
τοῖς σφαγεῦσιν ἐγχρατῶς., ἔπραττον σὺν ϑράσει παρα. τὸ 

βόλῳ καὶ ἐπικινδύνῳ, τότε μόνον ἡγούμενος ἡμᾶς 
τοὺς Καίσαρος ἀσφαλῶς περιέσεσϑαι. ὅταν μὴ Καῖσαρ 
εἶναι δόξῃ τύραννος. τῷ δ᾽ αὐτῷ δέει τῶν ἐχϑρῶν 

καὶ τῆς βουλῆς αὐτῆς ἐχομένων. ὅτε μὴ Καῖσαρ εἴη 
τύραννος, ἀνδροφονίας αὐτοὺς ἁλώσεσϑαι καὶ διὰ τὸ 

τοῦτο φιλονιχούντων, εἶξα τῆς ἀμνηστίας διδομένης 
ἀντὶ τῶν γερῶν, ἵν᾽ ὅσων ἔχρῃζον ἀντιλάβοιμι. τὰ δὲ 
ἦν πόσα χαὶ πηλίκα; μήτε τὴν ἐπωνυμίαν τοῦ Καί- 

όαρος ἀπηλεῖφϑαι τὴν ἐμοὶ μάλιστα πάντων ἡδίστην 

μήτε τὴν περιουσίαν δεδημεῦσϑαι μήτε τὴν ϑέσιυν, ἐφ᾽ 39 
ἡ νῦν οὗτος γαυριᾷ, διαλελύσϑαι μήτε τὰς διαϑήκας 

ἀκύρους γενέσϑαι τό τὲ σῶμα τεϑάφϑαι βασιλικῶς 
καὶ τιμὰς αὐτῷ τὰς πάλαν δεδομένας ἀϑανάτους δια- 

μένειν χαὶ τὰ πεπραγμένα πάντα κύρια εἶναι καὶ τὸν 
ἐχείνου παῖδα καὶ τοὺς φίλους ἡμᾶς. καὶ στρατηγοὺς 35. 
καὶ στρατιώτας, ἐν ἀσφαλεῖ γενέσϑαι σωτηρίᾳ καὶ ἐν- 

δόξῳ βίῳ ἀντὶ ἐπονειδίστου. ἄρ᾽ ὑμῖν ὀλίγα ἢ σμικρὰ 8 

4 8αᾳ. ὅτε --- ἀπορῆσαι) ἱ. 6. “ῥατα οὑτα ποὴ ΠΟΘ α΄ ΘΟΠΒΙΠ τι τα 
ἐθιλθτδσ ση ΘΔΡΘΥΘ πθαὰθ ηϊτηΐ ροπᾶθγθ᾽ (Κ61]);: σα]ρο γνώμης 
ἱπηρσθθααῦ οὐτὰ ἀπορῆσαι, ΝϑΘΟΙΚ οὐΐδηη 60 ὑγϑηβρομὶ νο]υἱῦ 
11 ἔχρηζόνἀντιλάβοιμοι, (510) Β 28 5α. διαμένειν Η. ϑίθρΒ., 
διαμενεῖν ΟἹ 2ὕ 5ᾳ. ἱπίουραπχὶ ροβϑὺ ἡμᾶς οὗ στρατιώτας 

Νὴ οὐ νδ:, λοξεϑτε, δος τ 



᾿ς Ἀπ. ἐγ ψιινιῖβ τοϑροηᾶοι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ΄. 997 

τῆς ἀμνηστίας τὴν βουλὴν ἀνταιτῆσαι δοκῶ; ἢ δοῦναι 

ἂν αὐτὰ ἡ βουλὴ χωρὶς τῆς ἀμνηστίας;: ἦν μὲν δὴ 

χαὶ χαϑαρῶς ἀντιδοῦναι τάδε τῶνδε ἄξιον καὶ φείσα- 

σϑαι σὺν ἀληϑεῖ γνώμῃ φονέων ἀνδρῶν ὑπὲρ ἀϑανά- 

ὅτου Καίσαρος δόξης καὶ ἡμῶν ἀσφαλοῦς σωτηρίας" 

οὐ μὴν ἐγὼ μετὰ τῆσδε τῆς γνώμης ἐποίουν, ἀλλ᾽ 

ἀνατιϑέμενος τὴν δίχην. ἐπεί γέ τοι τῆς βουλῆς ἐς. ; 
} 

ἃ πρῶτα ἔχρῃξον ἐχράτησα καὶ οἱ σφαγεῖς ὡς ἐν 

 ἀμερίμνῳ μεϑεῖντο, ἀνεϑάρρησα χαὶ τὴν ἀμνηστίαν 

, 

ἀλλ᾿ ἀσήμῳ δημοκοπίᾳ, τὸ σῶμα τοῦ Καίσαρος ἐπὶ 

προφάσει τῆς ταφῆς ἐς τὴν ἀγορὰν ἐχφέρων καὶ τὰ 

τραύματα ἀπογυμνῶν χαὶ τὸ πλῆϑος αὐτῶν καὶ τὴν 

ἐσθῆτα ἐπιδεικνὺς ἡμαγμένην τε καὶ κατακεχομμένην 

τὸ χαὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὸ φιλόδημον αὐτοῦ παλιλλογῶν, 
ἐχπαϑῶς ἐν μέσῳ καὶ ὀδυρόμενος μὲν ὡς ἀνῃρημένον, 

χαταχαλῶν δ᾽ ὡς ϑεόν. τάδε γάρ μου τὰ ἔργα καὶ 

ῥήματα ἠρέϑισε τὸν δῆμον χαὶ τὸ πῦρ ἦψε μετὰ τὴν 
ἀμνηστίαν καὶ ἐς τὰς οἰκίας τῶν ἐχϑρῶν ἔπεμψε καὶ 

30. τοὺς ἄνδρας ἐξέβαλε τῆς πόλεως. τοῦτο δ᾽ ὕπως ἀντι- 

πραττούσης καὶ λυπουμένης τῆς βουλῆς ἐγένετο. αὐ- 

τίχα ἔδειξαν. ἐμὲ μὲν αἰτιώμενοι τῆς δημοχοπίας, 

τοὺς δὲ φονέας ἐχπέμψαντες ἐπὶ τὰς τῶν ἐϑνῶν ἡγε- 

μονίας, Βροῦτον δὲ καὶ Κάσσιον ἐς Συρίαν καὶ Μᾶακε- 

35 δονίαν, αἵ μεσταὶ μεγάλων στρατῶν ἦσαν, ἐπείγεσϑαι 

χαὶ πρὸ τοῦ δεδομένου χρόνου διδάξαντες ἐπὶ προ- 

φάσει φροντίδος δίτου. ἕτερον δή μὲ δέος ἔτι μεῖξον 

ἐπελάμβανεν, οὐκ ἔχοντά πω στρατὸν ἴδιον οὐδένα, 

8 τάδε] ταῦτα͵. 14 διακεκομμένην οἱ, Μοπά. 1ὅ παλι- 
λογῶν Υ 32 τῆς ἀρ]οτῖ νοϊαϊ Μομηά. 26 διατάξαντες οἷ; 
ΜΟΥ. 901]. ΤΥ 8 246, Ῥτοῦ. Μοηᾶ., δὺ οὗ. Μδο. ἔτ. 17, 1Υ̓͂ 8ὶ ὅ32 

τὸ παρέλυον, οὐ ψηφίσμασιν ἢ δόγμασιν (οὐ γὰρ ἦν), 
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ἐπι. 1} 

398 ἘΜΦΎΥΛΊΩΝ Γ΄. [Αηΐ. ἐγιθιυμυΐβ γεβροπα "ἢ 

μὴ πρὸς ἐνόπλους τοσούσδε ἄνοπλοι χαϑιστώμεϑα. ᾿Ἶ 

χαὶ ὁ σύναρχος ὕποπτος ἦν, ἐμοί τε διάφορος ὧν αἰεὶ 
καὶ ὑποχρινόμενος ἐπιβουλεῦσαι τῷ Καίσαρι καὶ τὴν 

ἡμέραν τοῦ φόνου γενέϑλιον τῇ πόλει τιϑέμενος. ὧδε 8 
δὲ ἀπορῶν καὶ ἐπειγόμενος ἐξοπλίσαι τοὺς πολεμίους 
καὶ ἐς ἡμᾶς ἀντ᾽ ἐκείνων τὰ ὅπλα μετενεγκεῖν, ᾿“μά-. 

τιον ἔχτεινα καὶ κατεχάλεσα Πομπήιον, ἵνα τοῖσδε, 

αὖϑις ἁλοῦσα ἡ. βουλὴ πρός μὲ μεταϑοῖτο. χαὶ οὐδ᾽ 
ὡς αὐτῇ πιστεύων ἔπεισα Συρίαν αἰτεῖν Ζολοβέλλαν. 

οὐ παρὰ τῆς βουλῆς, ἀλλὰ παρὰ τοῦ δήμου νόμῳ, καὶ τὸ 
συνέπραξα αἰτοῦντι, ἵνα τοῖς τε σφαγεῦσι “4Ὠολοβέλλας, 

ἐχϑρὸς ἀντὶ φίλου γένοιτο καὶ τοῖς βουλευταῖς αἰσχρὸν β 
ἦ μετὰ 4Ὠολοβέλλαν ἀντειπεῖν ἐμοὶ περὶ Μακεδονίας. Ὁ 

οὐ μέντ᾽ ἂν οὐδ᾽ ὥς μοι Μακεδονίαν ἔδοσαν, οὐδ᾽ 

ἐπὶ 4ολοβέλλᾳ., διὰ τὴν ἐν αὐτῇ στρατιάν. εἰ μὴ τὴν τ 
στρατιὰν προμεϑῆχα τῷ 4“ολοβέλλᾳ ὡς Συρίαν καὶ 
τὰ ἐς Πάρϑους διαλαχόντι. τοὺς δ᾽ αὖ περὶ τὸν ὁ 

Κάσσιον οὔτε Μακεδονίαν ἀφείλοντο ἂν οὔτε Συρίαν, Ὁ 

μὴ ἕτερα αὐτοῖς ἐς ἀσφάλειαν ἀντιλαβόντες. ἔϑνη.. β 
δεῆσαν οὖν ἀντιδοῦναι ϑεάσασϑε. οἷα ἀνθ᾽ οἵων καὶ 30 

ὡς στρατοῦ γυμνὰ ἐδόϑη. Κυρήνη τὲ καὶ Κρήτη" ὧν 

καὶ οἱ ἐχϑροὶ καταφρονοῦσιν οὐχ ἀσφαλῶν σφίσιν 
ὄντων καὶ ἐς τὰ ἀφηρημένα βιάζονται. οὕτω μὲν δὴ 
καὶ ὃ στρατὸς ἐς 4ολοβέλλαν μετενήνεκτο ἀπὸ τῶν 

ἐχϑρῶν τέχναις καὶ μηχαναῖς καὶ ἀντιδόσεσιν ἑτέρων᾽ τ᾽ 

8 συνεπιβουλεῦσαι οἱ. Μοπᾶ., αὰοὸ πο νἱἀ θύῃ ΟΡὰΒ ᾿ 
4 γενέσιον Ο, γενέσϑαι ἐν ἱ, ἴῃ αὰὸ οὐ γενέϑλιον οὖ γενέσιον 
Ἰαύθσθ οἱ. Μομᾶ.; Π]πἃ σθροβαϊ ὅ δὲ ἀπορῶν] διαπορῶν αὖ΄ὖὮὖἝἪἽ 
6 ἀντ᾽] ἀπ᾽ οἱ. Μεπᾶ., οοπέγῶ ἴατο Κυδύῦ Ρ. 40, οὗ 8 180. 119.»ϑΟΘὉ 
9 ἔπειτα ἱ τὸν δΐθ “ολοβέλλαν 84. ἃ 18 η] εἴη οἱ. 
Μεπά. 14 οὐ] οὕτω 10 προμεϑῆκαν 19 ἀντιλαβόντες 
Ὅθηθ Βεθοῦ, ἀντιδόντες, αὖ γογιῦ Ο, οἱ. Η. ϑύβθρῃ. 20 ἀντι- 
δοῦναί {τι εχ Ὁ οἱ. Μεπά. 22 ζὼφν οὐκ οἱ, Η. βύθρι., ἱπαῦ. 

Ἢ 

ἰξςτι ΝΥ 



᾿ς Απὶ. ἐγίϑιυοῖο γοβροηοι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ. 890 
Ἢ 42α.0. 

οὐ γάρ πω τῶν ὅπλων φανέντων ὑπὸ τοῖς νόμοις 

87 ἔδει πράσσειν" γεγενημένων δὲ τῶνδε καὶ τῶν ἐχϑρῶν 141 

ἕτερον στρατὸν ἀγειράντων. ἔδει μοι τοῦ περὶ τὴν 

᾿ς Μακεδονίαν στρατοῦ χαὶ προφάσεως ἠπόρουν. φήμη 

᾿π δὲ χατέσκηψε Γέτας Μακεδονίαν πορϑεῖν. ἀπιστου- 148 

μένης δὲ καὶ ταύτης χαὶ τῶν ἐπισχεψομένων ἀπ- 

εσταλμένων. εἰσηγησάμην ἐγὼ περὶ τῆς δικτάτορος ἀρ- 

χῆς μὴ ἐξεῖναι μήτε εἰπεῖν μήτε ἐπιψηφίσαν μήτε 

λαβεῖν διδομένην. ᾧ δὴ μάλιστα ὑπαχϑέντες ἔδοσάν 

ό μοι τὸν στρατόν. καὶ ἐγὼ τότε πρῶτον ἐμαυτὸν ἡγη- 149 

σάμην ἰσόπαλον εἶναι τοῖς ἐχϑροῖς. οὐ τοῖσδε τοῖς 

᾿ς φανεροῖς, ὡς οἴεται Καῖσαρ. ἀλλὰ τοῖς πλέοσί τε καὶ 

᾿ δυνατωτέροις καὶ ἀφανέσιν ἔτι εἶναι ϑέλουσι. ταῦτα 1τῦ0 

᾿ς δ᾽ ἐργασαμένῳ μοι ἕτερος τῶν σφαγέων ἔλειπεν ἐν 

τὸ πλευραῖς, Βροῦτος ὃ 4έχμος, ἡγούμενος καὶ ὅδε χώ- 

᾿ ρᾶς ἐπικαίρου καὶ στρατοῦ πολλοῦ ὃν ἐγὼ καὶ ϑρασύ- 

 χερὸν εἰδὼς τὴν Κελτικὴν ἀφῃρούμην, ἐς εὐπρέπειαν 

ἔτι τῆς βουλῆς Μακεδονίαν ὑπισχνούμενος ἀντιδώσειν,. 

γυμνὴν στρατοῦ γενομένην. ἀγαναχτούσης δὲ τῆς ιῦ1 

90 βουλῆς χαὶ τὴν ἐνέδραν ἤδη καϑορώσης καὶ ἴστε 

᾿ς οἷα χαὶ ὅσα 4έκμῳ πολλῶν γραφόντων καὶ ἐπαλει- 

᾿ς φόντων ἤδη τοὺς μετ᾽ ἐμὲ ὑπάτους, ἐγὼ ϑρασύτερον 

᾿ς ἔτι τὸ μὲν ἔϑνος, ἀντὶ τῆς βουλῆς, νόμῳ παρὰ τοῦ 

δήμου λαβεῖν ἐπενόησα, τὸν δὲ στρατὸν ἀπὸ τῆς 

585 Μαχεδονίας ἐς τὸ Βρεντέσιον ἐπέρων ὡς χρησόμενος 

ὅ δὲ] δὴ 5ογ. ΒΚ. οὗ Μομά., ἢ. 1. ρϑύρϑσδῃι, οἵ. 8 98 
6 καὶ δηΐθ ταύτης οἵη. Υ 1 τῆς ἀρϊοπάστη οἱ. Μοπά. 00]]. 
8 94 8 ἐξεῖναί {τῷδ οἱ. Μοπά., οἵ, 1014. 12 ὡς οἴεται 
“Καῖσαρ 46]. Νδυοκ, 5θὰ νϑυῦδᾶ τηϊπϑοῖϊδου ἴῃ Οδθβδύθιη νι ἀθηθαῦ 

᾿ς αἰοία (ΒΘ ρ]ηρ) 14 ἔλιπεν! 18 ἔτι τῆς βουλῆς] τῆς ἐπιβουλῆς 
᾿ς οἱ. βὅοθν., «ααοα γτορανὺ Μοπᾶ., τῆς βουλῆς ρούϊαβ ἀο]οὺ Κταίὑ 
ΠΡ. 18, τῇ βουλῇ οἷ. ΚΕΙ]. Ὑετῖο: “αὖ ἀδοοτυτα οὐϊαπιΐατη 8δα- 

ὙΘΙΒῸΒ βΒοπδίστη (γ6] βθηδύβ) ΒΟΥ ΘΓ ΙΩἢ 
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δὴ ἐς τὰ ἐπείγοντα. καὶ σὺν ϑεοῖς εἰπεῖν, χρησόμεϑα, 
ὡς ἂν αἱ χρεῖαι καλῶσιν. οὕτως ἐκ πολλοῦ δέους 38 

τοῦ πρὶν ἡμᾶς ἐπισχόντος μετεβάλομεν ἔς τε ἀσφά. 

λειαν ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν ἐγκρατῆ καὶ ἐς ϑάρσος ἐπὶ 

τοὺς ἐχϑρούς: ὧν ἐχφανέντων ἀνεφάνη χαὶ ἡ τῶν ν 
πλεόνων ἐς τοὺς πολεμίους σπουδή. ὁρᾶτε γάρ, ὅση 
μὲν αὐτοῖς ἐστι μεταμέλεια τῶν ἐψηφισμένων, ὅσος 
δὲ ἀγὼν ἀφελέσθαι μὲ τὴν Κελτικὴν ἤδη δεδομένην. 
ἴστε, ἃ γράφουσι “Ζ]έκμῳ καὶ ὅσα τοὺς ὑπάτους (τοὺς) 

μετ᾽ ἐμὲ πείϑουσι περὶ τῆς Κελτικῆς μεταψηφίσασϑαι. " 

ἀλλὰ σὺν ϑεοῖς τε πατρῴοις χαὶ σὺν εὐσεβεῖ χνώμᾳ 

καὶ σὺν ταῖς ὑμετέραις ἀνδραγαϑίαις. μεϑ’ ὧν καὶ 

ὁ Καῖσαρ ἐκράτει. ἀμυνοῦμεν αὐτῷ, τῷ τε σώματι 

ἐπεξιόντες καὶ τῇ γνώμῃ βοηϑοῦντες. 

ταῦτό μοι γιγνόμενα μέν, ὦ συστρατιῶται, ἐνϑ 
ἔχρῃξον. ἀπόρρητα εἶναι, φενόμανα δὲ ἐξευάνειται πρὸς 

ὑμᾶς, οὺὃς ἐγὼ καὶ ἔργου καὶ λόγου κοινωνοὺς ἐς ἅπαντα 

τίϑεμαι. καὶ τοῖς ἄλλοις. εἴ τινες αὐτὰ οὐ συνορῶσι,. 

ἀξιαφήρετε: πλὴν μόνου Καίσαρος ἀχαρίστως ἐς ἡμᾶς ; 

ἔχοντος". 39 
τοιαῦτα τοῦ ᾿ἀντωνίου διεξιόμτορ, παρέστη τοῖς 39 

ταξιάρχαις αὐτὸν ἅπαντα μετ᾽ ἔχϑρας ἀκριβοῦς. ἐς 
τοὺς ἀνδροφόνους. ἐπιτεχνάξοντα τῇ βουλῇ πεποιηκέ- Ἵ 

ναι. ἠξίουν δὲ χαὶ ἃς τῷ Καίσαρι συναλλαγῆναι ΐ 

χαὶ πείσαντες αὐτοὺς συνήλλασσον αὖϑις ἐν τῷ Καπι- 9 

τωλίῳ. οὐ πολὺ δὲ ὕστερον ὃ ̓ ἀντώνιος τῶν σωματο- 

! 

ΕΠ 
Ἢ 
ἡ Ι 

᾿ 

3 ὡς ἂν] ὅταν οἱ. Μίθρτ., ἱπα. 9 ἴστε (δὲν ἃ οἱ. οι. 
{τοὺ ααα. ΒΚ., τοὺς μετ᾽ ἐμὲ ὑπάτους γοϊαθταῦ ϑομν,., οοπέγας 
ταῖν ρ. 20, ἘΠῚ] ἑδταθα ῬΤΟΌ8ΠΒ 10 μεταψηφίσεσϑαι δ 

μεταψηφίσεσϑε μῈ 12 ἡμετέραις 1Ὁ 11 ἐς οτῃ. 1 18 οἵ 
τινες  ῦ 32 ταξιάρχοις βοτ. Μοπᾶ. 34. (αὐτὸν) τῷ οἱ. Μομᾶ., 
8Β0α οὗ δΔἀ1 8 228 



᾿ οὐ γοοίαἐίο σοηεϊνμαΐμ"} ἘΜΦΎΛΙΦΝ 1Ὁ. 221 

φυλάκων τινὰς ἐς τοὺς φίλους παρήγαγεν ὡς ὑπηρέτας 

γενομένους ἐπιβουλεύοντος αὑτῷ τοῦ Καίσαρος. εἴτε 

συχοφαντῶν εἴτε τῷ ὄντι νομίσας εἴτε περὶ τῶν εἷς 

τὰ στρατόπεδα περιπεμφϑέντων πυϑόμενος καὶ τὴν 

5 ἐς τὸ ἔργον ἐπιβουλὴν μεταφέρων ἐς τὸ σῶμα. ὅ τὲ 

λόγος ἐχδραμὼν αὐτίκα ϑόρυβον ἤγειρε πάνδημον, 

χαὶ ἀγανάχτησις ἦν. ὀλίγοι μὲν γάρ, οἷς τι λογισμοῦ 

᾿ βαϑέος ἦν, ἤδεσαν Καίσαρι συμφέρειν ᾿ἀντώνιον καὶ 

βλάπτοντα ὅμως περιεῖναι, ἐπίφοβον ὄντα τοῖς φονεῦ- 

τὸ σιν ἀποθανόντος γὰρ ἀδεέστερον ἐκείνους ἅπασιν 

ἐπιτολμήσειν. βοηϑουμένους μάλιστα ὑπὸ τῆς βουλῆς. 

ὧδε μὲν εἴκαξον οἱ συνετώτεροι" τὸ δὲ πλέον, ὁρῶν- 

τες. οἷαχ καϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν ὃ Καῖσαρ ὑβριξόμενός 

τε χαὶ ζημιούμενος πάσχοι; οὐκ ἄπιστον ἐτίϑεντο τὴν 

δ "βολὴν οὐδὲ ὅσιον ἢ ἀνεχτὸν ἐνόμιζον ᾿Αἀντώνιον 

 ὑπατεύοντα ἐς τὸ σῶμα ἐπιβεβουλεῦσϑαι. ὃ δὲ Καῖσαρ 

β χαὶ πρὸς οὕτως ἔχοντας ἐξέτρεχε σὺν ὀργῇ μαμιώδι 
ο΄ καὶ ἐβόε αὐτὸς ἐπιβουλεύεσϑαι πρὸς ᾿ἀντωνίου ἐς τὴν 

παρὰ τῷ δήμῳ φιλίαν ἔτι οἱ μόνην οὖσαν" ἐπί τε 

0 τὰς ϑύρας τοῦ ᾿ἀντωνίου δραμὼν τὰ αὐτὰ ἐβόα καὶ 

ϑεοὺς ἐμαρτύρετο καὶ ἀρὰς ἠρᾶτο πάσας καὶ ἐς δίκην 

ἐλθεῖν προυχαλεῖτο. οὐδενὸς δὲ προϊόντος, “ἐν τοῖς 

᾿ φίλοις", ἔφη, “δέχομαι τοῖς σοῖς κριϑῆναι᾽᾽, καὶ εἰπὼν 

᾿ ἐπέτρεχεν ἔσω. χωλυϑεὶς δὲ αὖϑις ᾧμωξε καὶ ἐλοι- 
[35 δορεῖτο αὐτῷ καὶ τοῖς περὶ ϑύρας ἠγανάκτει κωλύουσι 

τὸν ᾿ἀντώνιον ἐλεγχϑῆναι. ἀπιών τε τὸν δῆμον ἐμαρ- 

3 αὐτῷ 101], οοτγ. ΚΘ] ϑ8νομήσας Β 8 βαϑέος] βάϑος οἱ. 
Τιρππορ δα Ρμδ]δτ. δρ᾿βύ. ΠΡ. 6, παῤ. 10 ἐδεέστερον (ΒΟ 14 ἐτί- 
ϑεντοϑοῖν., ἐτίϑετο Οἱ, ααοα ἐδηοῦ Κταίξ Ρ.6 10 ἐπιβουλεύεσϑαι. 

᾿ ὃχ 6 οἱ. Μοπᾶ. αὖ Ῥουξεούατη νἱἀθέαν ορροβίξασῃ ργαθβθηΐί υ. 18 
᾿ς 18 αὐτὸς --- 20 ἐβόα Οἵα. 28 ἔφηουῃ. ὦ 34 ἐσέτρεχεν οἱ. Μοπά.. 

Β6α οβὺ ἔτρεχεν ἐπὶ τῷ εἰπεῖν ἔσω αὖϑις δοΐθ ἐλοιδορεῖτο ῬΟΏΪ 
ηρϑ Μεμάᾶ., ᾿πὰῤ. 36 (ὡς κωλύουσι. ταϑ]τα οὐτη Μπά. 
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τύρετο. εἴ τι πάϑοι, πρὸς ᾿Δἀντωνίου δολοφονεΐσϑαις, 

λεγομένων δὲ τῶνδε σὺν πάϑει πολλῷ μετέπιπτε τὸ πλῆ- 

ϑος, καί τις αὐτοῖς τῆς πρὶν δόξης μετάνοια ἐνεγίγνετο.. 
108 εἰσὶ δὲ οἱ χαὶ τότε ἀπιστοῦντες ὥκνουν ἑκατέρῳ τὸ 

πιστὸν νέμειν, καί τινες ὑπόκρισιν ἀμφοῖν τὰ γιγνόμενα ἡ 

διέβαλλον εἶναι, συνθεμένων μὲν ἄρτι ἐν ἱερῷ, μηχα-, 

νωμένων δὲ ταῦτα ἐπὶ τοὺς ἐχϑρούς. οἱ δὲ αὐτὰ τὸν 
Ἀντώνιον ἡγοῦντο ἐπινοεῖν εἰς ἀφορμὴν φρουρᾶς πλεί- 

ονος ἢ ἐς ἀλλοτρίωσιν τῶν χληρουχιῶν Καίσαρι. Π 

104 ὡς δὲ τῷ Καίσαρι ὑπὸ τῶν κρύφα ἀπεσταλμένων 4 

ἀπηγγέλθη τὸν ἐν Βρεντεσίῳ στρατὸν χαὶ τοὺς ἀπ- 
φῳκισμένους ἐν ὀργῇ τὸν ἀντώνιον ἔχειν. ἀμελοῦννν τοῦ 

ννβνοβογαι νύν φόνου, χαὶ σφᾶς ἐπικουρήδειν. ἂν δύνων! 

ται, ὁ μὲν ᾿Δἀντώνιος ἐς τὸ Βρεντέσιον ἐξήει διὰ τάδε. 

δείσας δὲ ὃ Καῖσαρ. μὴ μετὰ τῆς στρατιᾶς ἐπανελϑὼν κ᾽ 
ἀφρούρητον αὑτὸν λάβοι, χρήματα φέρων εἰς Καμπα- 

νίαν ἤει, πείσων τὰς πόλεις οἱ στρατεύεσθαι. τὰς ὑπὸ 
1606 τοῦ πατρὸς φκισμένας. καὶ ἔπεισε Καλατίαν πρώτην, 

ἐπὶ δ᾽ ἐχείνῃ Κασιλῖνον, δύο τάσδε Καπύης ἑχατέρω- Ι 

ϑεν" ἐπιδοὺς δ᾽ ἑκάστῳ δραχμὰς πεντακοσίας ἦγεν ἐξ 

μυρίους ἄνδρας, οὔτε ὡπλισμένους ἐντελῶς οὔτε συν- 

τεταγμένους πῶ κατὰ ἴλας. ἀλλ᾿ ὡς ἐς μόνην τοῦ σῴ- 

106 ματος φυλακήν, ὑφ᾽ ἑνὶ σημείῳ. οἱ δὲ ἐν ἄστει τὸν 
᾿ντώνιον δεδιότες μετὰ στρατιᾶς ἐπανιόντα, ὡς ἐπύ- 

ϑοντο καὶ τὸν Καίσαρα μεϑ’ ἕτέρας προσιέναι, οἱ μὲν 

4 ἑκατέρῳ] ϑατέρῳ (γ8] τῷ ἑτέρῳ) οἱ. Μϑηῃᾷ., Ῥγο δ} 
8 ἐπινοῆσαι οἱ. Ἰάθτῃ 14 διὰ τάδε] διὰ τάχους οἱ. Νβῦοκ, 

᾿ Τηθῦ. 10 αὐτὸν 110], ὁοττ. Μομᾶ. λάβη,][ 17 οἱ βοχίρβὶ. 
οατη Β, οἵ γαὰιϊρο 18 κελατίαν 1101], οουτ. ΘΕ]. 19 Κασι- 
λῖνον 66. : πδὶ σίλιον ΟῚ, καὶ αὐλίον Β 20 ἐπιδοὺς] δια- 
δοὺς οἱ. Μοπα, δὖ οὗ.1| 8 868, ΠΙ 8 196. 964. ΤΥ 8. 422; ΡΝ 
οἰέμβ Ο, ἕαϊδβο, οἵ. Οδ88. 1). 46. 191. συνῆγεν Οἱ. Μοπά,, 
ΠΣ ἐοερξ ᾿ς 



(νιον ἐγ.»].; Οα68. γοα τ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ᾿. 999 δες πο βρὲ 

᾿ς πλασίως ἐδεδοίκεσαν. οἱ δ᾽ ὡς χρησόμενοι κατ᾽ ᾽άν- 

τωνίου Καίσαρι ἠσμένιξον᾽ οἵ δὲ αὐτῶν τὰς ἐν τῷ 

Καπιτωλίῳ διαλλαγὰς ἑωραχότες ὑπόχρισιν ἐνόμιξον 

« εἶναι τὰ γιγνόμενα καὶ ἀντίδοσιν ᾿ἀντωνίῳ μὲν δυ- 

Ὶ ναστείας. Καίσαρι δὲ τῶν φονέων. ὧδε δὲ αὐτῶν ϑορυ- 
᾿βουμένων, Καννούτιος ὁ δήμαρχος. ἐχϑρὸς ὧν ντωνίῳ 

᾿ χαὶ παρ᾽ αὐτὸ Καίσαρι φίλος. ὑπήντα τῷ Καίσαρι 
᾿ς χαὶ τὴν γνώμην ἐχμαϑὼν ἀπήγγελλε τῷ δήμῳ, μετ᾽ 

᾿ ἔχϑρας Ἀντωνίου σαφοῦς ἐπιέναι τὸν Καίσαρα καὶ 

τὸ χρῆναι δεδιότας ντώνιον ἐπὶ τυραννίδι τόνδε προσ- 

᾿ εταιρίσασϑαι. στρατὸν ἄλλον οὐχ ἔχοντας ἐν τῷ παρ- 

ὄντι. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν ἐσῆγε τὸν Καίσαρα, αὐλισάμενον 

᾿ πρὸ τοῦ ἄστεος ἀπὸ σταδίων πεντεκαίδεκα ἐν τῷ τοῦ 

᾿ς Ἄρεως ἱερῷ. ὡς δὲ εἰσῆλϑον., ὃ μὲν εἰς τὸν νεὼν τῶν 

15 ΖΙιοσχούρων παρῆλθε, καὶ τὸν νεὼν περιέστησαν οἱ 

᾿ στρατευύμενοι ξιφίδια ἀφανῶς περιεζωσμένοι. Καννού- 

τίος δὲ πρότερον ἐδημηγόρει κατὰ τοῦ ᾿ἀντωνίου. ὃ δὲ 

(Καῖσαρ» καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοὺς ὑπεμίμνησκε καὶ ὧν 

αὐτὸς ὑπὸ ντωνίου πάϑοι. δι᾽ ἃ καὶ τόνδε τὸν στρατὸν 

᾿φοἐς φυλακὴν εἴη συνειλεγμένος" ἔφη τε ἐς πάντα τῆς 

πατρίδος ὑπηρέτης καὶ κατήχοος ἔσεσϑαι χαὶ ἐς τὰ νῦν 

45 πρὸς ἀντώνιον ἕτοιμος. ὧδε δ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ καὶ 
τὴν ἐχχλησίαν διαλύσαντος ἐπὶ τῷδε, ὁ στρατὸς ἡγού- 

᾿ς μένος ἐς τὸ ἐναντίον ἐπὶ διαλλαγαῖς ᾿ἀντωνίου τε καὶ 

35 Καίσαρος ἀφῖχϑαι ἢ ἐς μόνην γε φυλακὴν τοῦ Καί- 

“ῇ 6 οὗ 10 Καννούτιος] καρνούτιος Ἰ1ΌΥῚ, Κανούτιος σαϊρο; οἴ. 
᾿ Βοΐβ5. δα (4885. Ὁ. 46, 6, 8 ἴ αὐτὸ] αὐτῷ ᾿ 12 ταῦτ᾽ 
εἰπὼν οἱ. Μοπᾶ., β6ὰ οἵ δὰ 1 8 871 14 ἄρεος Οἱ, οοττ. ΠΙᾺ... 
οἵ. Οτὅποτὺ, Μοιποτία Ῥ. 164 8άη. 1 16 ἐμφανῶς γοχιῦ Ὁ 

ἡ} « πρότερος οἱ. Μοπᾶ., ῬγυοθθὈΠ ἴον 18 (Καῖσαρ) ᾿πβθσαϊ 

 θ ρϑὺ ΤΊΡ. Οδηπαίιτβ, οὗ Μὕάησου ἃρ. Ῥαὺὶ]γ - ἴββονῶ 8, 2 
1480 γ. 8 
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δᾶρος καὶ τῶν φονέων ἄμυναν, ἤχϑοντο τῇ κατ᾽ ᾿ᾶν- 

τωνίου προαγορεύσει. στρατηγοῦ τε σφῶν γεγονότος 

χαὶ ὄντος ὑπάτου" καὶ οὗ μὲν αὐτῶν ἐπανελθεῖν ἤτουν 

εἷς τὰ οἰχεῖα ὡς ὁπλιούμενοι" οὐ γὰρ ἄλλων ἢ τῶν 

ἰδίων ὅπλων ἀνέξεσθαι" οἵ δὲ καὶ τὸ ἀληϑὲς ὑπέφαι- 
γον. ὃ δὲ Καῖσαρ ἠπόρητο μὲν ἐς τὸ ἐναντίον ὧν 

προσεδόκησε μετενεχϑείς. ἐλπίσας δ᾽ αὐτῶν πειϑοῖ μᾶλ- 
λον ἢ βίᾳ περιέσεσϑαι; συνεχώρει ταῖς προφάσεσι καὶ 

τοὺς μὲν ἐπὶ τὰ ὅπλα ἔπεμπε, τοὺς δὲ ἁπλῶς ἐς τὰ 

οἰκεῖα. πάντας δ᾽, ἐπιχρύπτων τὴν ἀχϑηδόνα. ἐπῇνει τὺ 
τῆς συνόδου καὶ ἐδωρεῖτο ἑτέραις δωρεαῖς καὶ δαψι-, 

λέστερον ἔτι ἀμείψεσθαι ἔλεγεν, αἰεὶ χρώμενος ἐς τὰ ὁ 

ἐπείγοντα ὡς πατρικοῖς φίλοις μᾶλλον ἢ στρατιώταις. Ὁ 
χιλίους μὲν δὴ μόνους ἢ τρισχιλίους τάδε λέγων ἕἐπ- β 

ἔχλασεν ἐκ μυρίων οἱ παραμεῖναι (διαφέρονται γὰρ τ᾽ 
περὶ τοῦ ἀριϑμοῦ)" οἱ δὲ λοιποὶ τότε μὲν ἐξήεσαν, β 
ἀνεμιμνήσκοντο δ᾽ αὐτίλα γεωργίας τὲ πόνων καὶ κερ- 

δῶν στρατείας καὶ λόγων τῶν Καίσαρος καὶ εὐπεὶ-, β 
ϑείας αὐτοῦ, πρὸς ἃ ἐβούλοντο, καὶ χαρίτων, ὧν τε 

εἰλήφεσαν καὶ ὧν ἤλπιζον ἔτι λήψεσθαι. οἷόν τε ὄχλος ᾿ 
ἀνώμαλος μετενόουν καὶ τῆς προφάδεως ἐς εὐπρέ- ὦ 

πειαν ἐπιβαίνοντες ὡπλίξοντο καὶ πρὸς αὐτὸν ἐπανῇε- ὦ 
σαν. ὃ δὲ ἤδη μετὰ χρημάτων ἄλλων τήν τε Ῥάβενναν. 
καὶ τὰ ἀγχοῦ πάντα περιΐει, στρατεύων ἑτέρους ἐφ᾽ 
ἑτέροις" καὶ πάντας ἐς ᾿ἀρρήτιον ἔπεμπεν. δῦ 

Ἀντωνίῳ δ᾽ ἀφῖκτο μέσον ἐς τὸ Βρεντέσιον ἐκ πέντε 4. 
τῶν ἐν Μακεδονίᾳ τελῶν τέσσαρα᾽ ἐπιμεμφόμενοι δ᾽ 

2 προσαγορεύσει Υ 9. ἀπέπεμπε οἱ. Μεπά., 888 οὗ δᾶ 
1838) 12 ἀμείψασϑαιλ 16 ἀπῇήεσαν οἱ. Μεοπά., 568 1η6 1160 
χΧ 06 21 ἀγχώμαλος ἃ, ἀσχώμαλος ἔ δ ἀρήτιον Υ΄, 
Αὐγιδαηι Ο 236 μέσον] μόνον οἱ. Μαβρτ., μὲν τοαϊαθταπὺ Μαεπά. 
οὐ ΟοὉ. Ρ. 338: δὴ {κατὰ μέσον ζω οἰϊατη 61] 



 Ἀπίοηϊως Βτιυυαϊο] ἘΜΦΥΛΙΩΝ ΓΤ. 385 
44α.6. 

αὐτὸν οὐκ ἐπεξελθόντα τῷ φόνῳ Καίΐδαρος, χωρὶς εὐ- 

φήμίας ἐς τὸ βῆμα παρέπεμπον ὥς περὶ τοῦδε σφίσιν 

ἐχλογιούμενον πρώτου. ὃ δὲ αὐτοῖς χαλεπτόμξψος τῆς ττὸ 

σιωπῆς οὐ κατέσχεν. ἀλλ᾽ ὠνείδιξεν ἀχαριστίαν ἐκ 

᾽ Παρϑυαίων ὑπὸ οὗ μετενεχϑεῖσιν ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν 

χαὶ οὐχ ἐπιμαρτυροῦσι τοιᾶσδε χάριτος" ἐμέμφετο δὲ 

χαὶ ὅτι {παρὰ μειρακίου προπετοῦς, ὧδε τὸν Καίσαρα 

. χαλῶν, ἄνδρας ἐπιχεμπομένους σφίσιν εἰς διαφϑοῤὰν 
οὐχ αὐτοὶ προσάγουσιν αὑτῷ. ἀλλὰ τούσδε μὲν αὐτὸς 

τὸ εὑρήσειν, τὸν δὲ στρατὸν ἄξειν ἐπὶ τὴν ἐψηφισμένην 

οἱ χώραν εὐδαίμονα Κελτικήν, καὶ τοῖς παροῦδιν ἔχά- 

στῷ δοθήσεσθαι δραχμὰς ἕχατόν. οἱ δὲ ἐγέλασαν τῆς 

σιμιχρολογίας καὶ χαλεπήναντος αὐτοῦ μᾶλλον ἐθϑορύ- 

βουν καὶ διεδίδρασκον. ὃ δὲ ἐξανέστη τοσοῦτον εἰπών" 
τ “μαϑήσεσϑε ἄρχεσθαι. αἰτήσας δὲ παρὰ τῶν χιλι- 1τ8 

ἄρχων τοὺς στασιώδεις (ἀνάγραπτος γάρ ἐότιν ἐν τοῖς 

Ῥωμαίων στρατοῖς αἰεὶ χαϑ’ ἕνα ἄνδρα ὃ τρόπος) δὲ- 

ἑχλήρωσε τῷ στρατιωτικῷ νόμῳ χαὶ οὐ τὸ δέκατον 

ἅπαν. ἀλλὰ μέρος ἔχτεινε τοῦ δεχάτου, νομίξων φᾶς 

30 ὧδε καταπλήξειν δι᾿ ὀλίγου. οἱ δὲ οὐκ ἐς φόβον μᾶλ- 
 Ἅὸν ἢ ἐς ὀργὴν ἀπὸ τοῦδε χαὶ μῖσος ἐτρέποντο. 

-4 ταῦτα δ᾽ ὁρῶντες οὺς ὁ Καῖδαρ ἐπὶ διαφϑορᾷ τῶνδε ττὸ 
“ροπεπόμφει, βιβλία πολλὰ τότε μάλιστα διερρίπτουν 

ἐς τὸ στρατόπεδον. ἀντὶ τῆς ᾿ἀντωνίου μιχρολογίας τε 

ἦ χαὶ ὠμότητος ἐς τὴν Καίσαρος μνήμην τοῦ προτέρου 

"μ᾿ “ι “«Ὶ͵ 

2 ἐς] ἐπὶ οἱ. Μοπᾶ., οὗ δ 1 8 269 8ϑ χαλεπόμενος Ϊ 
ἃ μὲν ροβὺ ὠνείδιξεν δα. ΒΚ. εὐ Μεπά. 1 ὅτι καὶ μειρακίου 
0, ὍΝ δαά, βοῦν. οχ Ο, ὅτι ἐκ μειρακίου οἱ. Μοπα.; Βουῖρβὶ 
χαὶ ὅτι {παρὰΣ μ. 8 ἐπιπεμπομέγου οἱ. Βομῦ. διαφορὰν 
ΕΠ 9 αὑτῷ ΒΟΙΙ͂ΡΒΙ οὕτη Ὁ δὺ Μεπᾶ., αὐτῷ ΟἹ 10 ἄξει} 
ἄξιονὶ ἐπιψηφισμένηνὶ 123 δοθϑήσεταιϊὶ 18 μικρολογίας 

᾿ 80, Βαοίααπὺ οοαο65 ρδιροίῦου 250 δι᾽ ὀλίγων οἱ. Μοπᾶ., 868 
δῇ Κεαίῦ Ῥ. ὅ δὲ ἱπῆγα δὰ ξ. 21ὃ 21 ἐτράποντο οἱ. Μὸπᾶ. 
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886 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Γ΄. [“4πὲ, ὑινημμξηνν τιτδς. βοδας, 

καὶ βοήϑειαν τοῦ νῦν καὶ χορηγίας δαψιλεῖς μετατίϑε- 

σϑαι. οὺὃς ὁ ᾿ἀντώνιος μηνύμασί τε μεγάλοις. ἐξήτει. 
καὶ ἀπειλαῖς. εἴ τις ἐπικρύπτοι. οὐδένα δὲ συλλαβὼν 

180 ἐχαλέπηνεν ὡς τοῦ στρατοῦ σφᾶς ἐπικρύπτοντος. ἀπαγ- 

181 

182 

188 

184 

γελλομένων δὲ καὶ τῶν ἐν ταῖς ἀποικίαις τε χαὶ ἐν υ 

Ῥώμῃ Καίσαρι πεπραγμένων ἐθορυβεῖτο. καὶ ἐπελϑὼν. 

αὖϑις ἐπὶ τὸν στρατὸν ἔφη χαλεπῆναι μὲν τῶν γεγο- 
νότων ὑπὸ ἀνάγχης στρατιωτιχῆς ὀλίγοις ἀντὶ πλεόνων. 

ὧν ἐχόλαξεν ὃ νόμος. αὐτοὺς δὲ εἰδέναι. σαφῶς οὔτε 

ὠμὸν οὔτε μιχρολόγον ᾿ἀντώνιον. “ἀλλ᾽ ὃ μὲν φϑόνος 10 
οἰχέσϑω. κεκορεσμένος᾽᾽, ἔφη, “᾿χαὶ τοῖς ἁμαρτήμασι καὶ 

ταῖς κολάσεσι" τὰς δὲ ἑχατὸν δραχμὰς ὑμῖν οὐ δωρεάν 
(οὐ γὰρ τοῦτό γε τῆς ᾿ἀντωνίου τύχης), ἀλλὰ τῆς πρώ- 
τῆς ἐς ὑμᾶς ἐντεύξεως προσαγορευτιχὸν μᾶλλον [ἢ ̓  

δωρεὰν] ἐχέλευσα δοθῆναι, καὶ χρὴ νόμῳ πατρίῳ τε ι5 
καὶ στρατιωτιχῷ καὶ ἐς τάδε αὐτῷ καὶ ἐς πάντα εὐ- 

πειϑεῖς ὑπάρχειν. ὃ μὲν οὕτως εἶπεν. οὐδέν τι ἔτι 

προσϑεὶς τῇ δωρεᾷ τοῦ μὴ δοκεῖν ὁ στρατηγὸς ἡσσῆ- 
σϑαι τοῦ στρατοῦ" οἱ δὲ ἐλάμβωκον, εἴτε μεταγνόντες, 

εἴτε καὶ δεδιότες. ὃ δὲ αὐτῶν τοὺς μὲν ταξιάρχους, 50 
εἴτε μηνίων ἔτι τῆς στάσεως εἴϑ᾽ ἑτέρως ὑπονοῶν. 

ἐνήλλασσε, τοὺς δὲ λοιποὺς καὶ τἄλλα ἐν ταῖς χρείαις 
ἐδεξιοῦτο χαὶ προύπεμπεν ἀνὰ μέρος τὴν παραϑαλάσ- 

σιον ὁδεύειν ἐπὶ ᾿4ριμίνου. 3. 
αὐτὸς δ᾽ ἐπιλεξάμενος ἔκ πάντων στρατηγίδα σπεῖς- 4. 

ραν ἀνδρῶν ἀρίστων τά τε σώματα καὶ τὸν τρόπον 

β 

β 

] 

14 ἐς] πρὸς οὕτα Υ 5ΒοΥ. Μοπά. 1458ᾳ. ἢ δωρεὰν 5ΒθοἸυδῖθ, 
Μοεμα. 16 ἐς τάδε αὐτῷ! ἐς τόδε αὐτὸ, τϊδὶ ἐοτίο ΑἸ 15 ν]δατη. 
Ἰαὐογοῦ, οἱ. Μομπά. (ρούαϊύ ἴδυτὶ οὐϊᾶτη ΤᾺ τάδε αὐτὰ), αὐτῷ ρούϊπ8 ἡ 
ἀοϊοπάστη δαὺ οὕτω βου]θοπάσυτμῃ οἱ. Κρ], Βοο ῬΥΟ ΔΙ πΒ 
11 τι οταω. ἱ 22 ἐνήλλασσε Υ, ἐνήλασσε 1, ἐνήλασε Β 



"... Πονιαηι γοαϊε] ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Τ᾿. 991 

ὥδευεν ἐς Ῥώμην ὡς ἐκεῖϑεν ἐπὶ τὸ ᾿Δρίμινον δρμή- 

σων. ἐσήει δὲ ἐς τὴν πόλιν σοβαρῶς. τὴν μὲν ἴλην 
πρὸ τοῦ ἄστεος στρατοπεδεύσας, τοὺς δ᾽ ἀμφ᾽ αὑτὸν 

ἔχων ὑπεξωσμένους καὶ τὴν οἰχίαν νυχτοφυλακοῦντας 

5 ἐνόπλους" συνϑήματά τε αὐτοῖς ἐδίδοτο, καὶ αἱ φυλακαὶ 

παρὰ μέρος ἦσαν ὡς ἐν στρατοπέδῳ. συναγαγὼν δὲ 

τὴν βουλὴν ὡς μεμψόμενος Καίσαρι περὶ τῶν πεπραγ- 

μένων. ἐσιὼν ἤδη μανϑάνει τῶν τεσσάρων τελῶν τὸ 

χαλούμενον Ἄρειον κατὰ τὴν ὃδὸν ἐς Καίσαρα μετα- 

τὸ τεϑεῖσϑαι. καὶ αὐτῷ τὴν εἴσοδον ἐπισχόντι τὲ καὶ 

διαποροῦντι ἀγγέλλεται καὶ τὸ καλούμενον τέταρτον 

ὁμοίως τοῖς ᾿“ρείοις ἐς Καίσαρα μετατεϑεῖσϑαι. δια- 

ταραχϑεὶς οὖν εἰσῆλϑε μὲν ἐς τὸ βουλευτήριον, ὡς δ᾽ 

ἐφ᾽ ἕτερα αὐτοὺς συναγαγὼν μικρὰ διελέχϑη καὶ εὐθὺς 

χὸ ἐπὶ τὰς πύλας ἐχώρει καὶ ἀπὸ τῶν πυλῶν ἐπὶ Ἄλβην 

᾿ πόλιν ὡς μεταπείσων τοὺς ἀποστάντας. βαλλόμενος 

᾿ δ᾽ ἀπὸ τοῦ τείχους ἀνέστρεφε καὶ τοῖς ἄλλοις τέλεσι 

᾿ προσέπεμπεν ἀνὰ πενταχοσίας δραχμὰς ἑκάστῳ, καὶ 

᾿ σὺν οἷς εἶχεν αὐτὸς ἐς Τίβυρον ἐξήει, σκευὴν ἔχων 

φο τὴν συνήθη τοῖς ἐπὶ τοὺς πολέμους ἐξιοῦσι" καὶ γάρ 

᾿ ἤδη σαφὴς ἦν ὁ πόλεμος, 4έκμου τὴν Κελτικὴν οὐ 

10 μεϑιέντος. δεῦρο δὲ ὄντι ἥ τε βουλὴ σχεδὸν ἅπασα 

͵ χαὶ τῶν ἱππέων τὸ πλεῖστον ἀφίκετο ἐπὶ τιμῇ καὶ 

ἀπὸ τοῦ δήμου τὸ ἀξιολογώτατον" οἱ καὶ καταλαβόν- 

35 τες αὐτὸν ὁρχοῦντα τοὺς παρόντας οἱ στρατιώτας καὶ 

τοὺς ἐκ τῶν πάλαι στρατευσαμένων συνδραμόντας (πολὺ 

γὰρ καὶ τοῦτο ἦν) συνώμνυον ἑχόντες οὐκ ἐχλείψειν 

2 πὰ Ἢ οἱ. ΟΟὉ. νΡ. 3838, ἴυτθ σγοίαϊαγιῦ οθθηΚ] Ρ. 1177 
6011. ῬοΙγΌ. 8, Τῶ, 18 50 ἐπὶ τοὺς πολεμίους οἱ. ὅομπν. 6χ 
32 μετιέντος ϊ 28 τὸ ἱππέων Β 

᾿ς 8 μανϑάνει] Ῥϑιοὶβ αἸΘ θυ δηΐθ ἴᾶτη οορσπογοσδύ, οἵ. Βτιοὺθ 
᾿ (Ὁ. δὰ ΤΠ 8ὶ 127) Ρ. 40 
Ἐ ̓ς Αρριαΐῦϑβ ΤΙ. 22 
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338 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Τ᾿. [4ππέ..Αγἱηυϊγινην σομἑοπαϊε, 

τὴν ἐς Ἀντώνιον εὔνοιάν τε καὶ πίστιν, ὡς ἀπορῆσαι, 
τίνες ἦσαν, οἱ πρὸ ὀλίγου παρὰ τὴν Καίσαρος ἐχκλη- 

σίαν τὸν ᾿ἀντώνιον ἐβλασφήμουν. 
ὃ μὲν δὴ λαμπρῶς οὕτως ἐς τὸ ᾿Δρίμινον προεπέμ- 

πετο, ὅϑεν ἐστὶν ἡ τῆς Κελτικῆς ἀρχή. καὶ ὁ στρατὸς 

ἦν αὐτῷ, χωρίς γε τῶν νεολέχτων, τρία τέλη τὰ ἔχ 
“Μακεδονίας μετάπεμπτα (ἤδη γὰρ αὐτῷ καὶ τὸ λοιπὸν 

ἀφῖκτο), ἐξεστρατευμένων δὲ ἕν, οἱ καὶ γηρῶντες ὅμως 
ἐδόκουν νεοσυλλόγων ἀμείνους ἐς τὸ διπλάσιον εἷναι. 

οὕτω μὲν ᾿ἀντωνίῳ τέσσαρα ἐγίγνετο τέλη γεγυμνασμέ- 1 

νῶν ἀνδρῶν καὶ ὅσον ἐξ ἔϑους αὐτοῖς ἐπίχουρον ἄλλο, 
ἕπεται, καὶ ἡ τοῦ σώματος φρουρὰ καὶ τὰ νεόλεχτα.. 

“έπιδός τε ἔχων ἐν ᾿Ι1βηρίᾳ τέσσαρα τέλη καὶ ᾿4σένιος 
Πολλίων δύο καὶ Πλάγκος ἐν τῇ ἑτέρᾳ Κελτικῇ τοῖα β 
ἐδόκουν κίφησεσθαι τὰ ᾿ἀντωνίου. 

Καίσαρι δὲ ἦν δύο μὲν ὁμοίως ἀξιολογώτατα, τὰ. 
ἐς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ᾿ἀντωνίου μεταστάντα, ἕν δὲ νεο- 
συλλόγων, δύο δὲ ἐκ τῶν πρότερον ἐστρατευμένων, 
οὐκ ἐντελῆ μὲν ταῦτα τοῖς ἀριϑμοῖς οὐδὲ ταῖς ὁπλί- 

σεσιν, ὑπὸ δὲ τῶν νεοσυλλόγων καὶ ταῦτα ἀναπληρού-: 

μενα. συναγαγὼν δ᾽ ἅπαντας ἐς 'ἄλβην ἐπέστελλε τῇ 
βουλῇ. ἣ δὲ ἐφήδετο μὲν αὖϑις Καίσαρι, ὡς ἀπορεῖν 

6 γε οι. Υ͂ 8 ἐξεστρατευμένοι δὲ ἔνιοι καὶ γηρῶντες 
Ἰἰοτῖ, οουτ. βοην., πῖδὶ ααοᾶ οὗ (εἶδ καὶ γηρῶντες Βουτρβιῦ : 
9 (τῶν γεοσυλλόγων οἱ. Μοπᾶ. 16 ἀξιολογώτατα, τὰ Μοπᾶ., 
τὰ ἀξιολογώτατα ΟἹ 230 ὑπὸ] ἀπὸ οἱ. Νἄποκ, Ὀθπθ 21 ἐπέ- 
τελλε 1 22 Καίσαρι Ο. ϑέορῃ. οὐ τη. γθο. ἴῃ τηρ. ἔ, ἀντων 
Ἰπουῖ; σάτα βομν. δ] αυ]ὰ ἱπέοτοϊῖββο γαξὰβ ξοτί. αὖϑις, «Καίσα 
ὥσπερ μικρῷ ἔμπροσϑεν ἐφήδοντον Ἀντωνίῳ 5οΥἹαπάστηῃ 6888 Οἵ. 
Μομα., ἀντωνίῳ Ἰἱθτοταχα ροὐϊαβ. ἀ6]. ΚοΙΪ αὐ δίδυμα 8 οββθιι 

θ5αα. ἀθ ἸΘρ:ομΤη ὨΌΤΩΘΙΌ οὗ, ΠοτηβΖθυϑκὶ (ν. δὰ Π 8 130) 
119 5α., βιομτνγαγύς (γ. δὰ ΠΙ 8 δ) ». 221 δᾶάῃ. 4, ατόθθθ 8Ρ. 

πξιδηθς Ἰ' ῬΡ. 440 114 δύο] οὗ Τοτηδεζθυβκὶ 1: 6. ῬΡ. 1τὸ 
16 5ααᾳ. οὗ 1014. ». 180 ' 



“πα ΜεΕοεοΕένςοΝς. ;οὁοὌΠάισἔἐΕρΠΡ ΟΝ, «Ὑδοὦῳ ΘΝ Ὁ 

δ ποϑ. ργαοίωγαῃι γεριιαϊα!] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ'. 889 

 χαὶ τότε, τίνες ἦσαν, οἱ προύπεμπον ᾿ἀντώνιον᾽ ἤχϑοντο 

δὲ τοῖς τέλεσιν οὐκ ἐς τὴν βουλήν. ἀλλ᾽ ἐς τὸν Καί- 

σαρα μετελϑοῦσιν. ἐπαινέσαντες δ᾽ ὅμως αὐτούς τὲ 

χαὶ τὸν Καίσαρα, ἔφασαν ὀλίγον ὕστερον ὅ τι χρὴ 

ὑ ποιεῖν αὐτοὺς ψηφιεῖσϑαι. ὅταν αὐτοῖς αἱ νέαι ἀρχαὶ 

ἐς τὰ πράγματα παρέλϑωσιν. ἦν δὲ σαφές, ὅτι χρήσον- 

ται μὲν αὐτοῖς κατὰ ᾿ἀντωνίου" στρατὸν δὲ οὐδένα πῶ 

ἔχοντες ἴδιον οὐδὲ καταλέξαι χωρὶς ὑπάτων δυνάμε- 
ο νοὶ ἐς τὰς νέας ἀρχὰς πάντα ἀνετίϑεντο. 

48 
φόρους ἐσχευασμένους προσαγαγόντες, ἠξίουν ἑαυτὸν 

ἀντιστράτηγον ἀποφῆναι, πολέμου τε ἡγεμονεύοντα 

τῷ Καίσαρι δ᾽ ὁ στρατὸς πελέκξάς τε καὶ ῥαβδο- 

χαὶ σφῶν αἰεὶ ὑπ᾽ ἄργουσι ταχϑέντων. ὃ δὲ τὴν μὲν φ οχ χ μ 

τιμὴν ἐπήνει. τὸ δὲ ἔργον ἐς τὴν βουλὴν ἀνετίϑετο" 

τὸ χαὶ βουλομένους ἐπὶ τοῦτο χωρεῖν ἀϑρόους ἐκώλυε καὶ 
πρεσβευομένους ἐπεῖχεν. ὡς καὶ τῆς βουλῆς ψηφιου- 

μένης ταῦτα χαϑ᾽ ἑαυτήν, χαὶ μᾶλλον, ἣν αἴσϑωνται 

τὴν ὑμετέραν προϑυμίαν καὶ τὸν ἐμὸν ὄκνον. δια- 

λυϑέντων δὲ μόλις οὕτω καὶ τῶν ἡγεμόνων ἐς ὑπερ- 
3 

30 οψίαν αὐτὸν αἰτιωμένων, ἐξελογεῖτο αὐτοῖς τὴν βουλὴν 

Ἐπεν ς ες-- 

οὐχ εὐνοίᾳ πρὸς αὑτὸν ἀποκλίνειν μᾶλλον ἢ ̓ἀντωνίου 

δέει χαὶ στρατιᾶς ἀπορίᾳ, “μέχρι καϑέλωμεν ἡμεῖς 

Ἀντώνιον χαὶ οἱ σφαγεῖς φίλοι τε τῇ βουλῇ καὶ συγ- 

γενεῖς ὄντες δύναμιν αὐτοῖς συναγάγωσιν: ὧν αἰσϑα- 

9 ἀνετίϑετοϊ 1ΟὧΟ 8α. ῥαβδοφόρους ἐσκευασμένους] τυγρα8- 
μι ὁ: ογαϊηια ραγταία8 Ὁ 18 χαὶ οἵα. (, 46]. Μομῃᾶ.. ἱπέρυ- 
ΡΌΠΡΘΠΗΒ ΠῸΠ ροβὺ ἀποφῆναι, 564 ροβὺ ἡγεμονεύοντα; καὶ -- 
ταχϑέντων Βυ8ρ. Ζοταϊκ Ὁ. θ6, οοτέθ ὑπ᾽ ἄρχουσιν αἰεὶ βου θοπάστα 
ταῖιβ (αἰεὶ ταχϑ'. ὑπ᾽ ἄρχουσι ΚΡ1]) 16 ἐς Ῥώμην ν6] Ββῖτη. 
δὰ χωρεῖν δα γοϊυϊῦ Μοπ. ἀϑρόωξα 16 καὶ ἀθ]οτῖ γοϊαῖῦ 
Μοπα,, ἰπϊυτία 17 ταὐτὰ οἱ: Θ. ϑοηροτν, αὐ δἀποίανι Μοπά. 
ἶπ ὀχθιορ]ατὶ σὰ 20 αὐτὸν Β, αὐτῶν Υἱ 451 αὐτὸν 1ἰὈτὶ, 
᾿θουτ. Μοπάᾶ. 24 αὑτοῖς Κῦ΄ 
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340 ἘΜΦΥΛΔΊΩΝ Γ. [πέορλι οἱ Ὁ. Βνιμάνιϑ 

νόμενος ὑπηρετεῖν ὑποχρίνομαι. μὴ δὴ πρότεροι τὴν 
ὑπόκρισιν ἀποχαλύπτωμεν, ὡς προλαβοῦσι μὲν ἡμῖν 

τὴν ἀρχὴν ἐπικαλέσουσιν ὕβριν ἢ βίαν, αἰδεσϑεῖσι δ᾽ 

ἴσως ἐπιδώσουσιν αὐτοὶ δέει, μὴ παρ᾽ ὑμῶν λάβοιμι, 
τοιάδε εἰπὼν ἐθεᾶτο γυμνάσια τῶν δύο τελῶν τῶν 
αὐτομολησάντων ἀπ᾽ ᾿ἀντωνίου, διαστάντων τὲ ἐς ἀλλή- 
λους καὶ δρώντων ἀφειδῶς ἔργα πολέμου πάντα πλὴν 

ἐς μόνον ϑάνατον. ἡσϑεὶς οὖν τῇ ϑέᾳ καὶ τῆς προ- 
φάσεως ἐπιβαίνων ἄσμενος, ἑτέρας αὐτῶν ἑκάστῳ 

πενταχοσίας δραχμὰς ἐπεδίδου καί, εἴ τις πολέμου. 
χρεία γένοιτο, νικήσασιν ἐπηγγέλλετο πεντακισχιλίας. 

ὧδε μὲν ὃ Καῖσαρ δαψιλείᾳ δωρεῶν τοὺς μισϑοφόρους 
ἐκρυνμοανο. Ἢ 

καὶ τάδε μὲν ἦν ἀνὰ τὴν ᾿Ιταλίαν, ἐν δὲ τῇ Κελτιάν 
τὸν 4Δέκμον ὃ ̓ ἀντώνιος ἐκέλευσεν ἐς Μακεδονίαν μετ- 

νέναι, πευϑόμενόν τε τῷ δήμῳ καὶ φειδόμενον ἑαυτοῦ. 

ὃ δὲ ἀντέπεμπεν αὐτῷ τὰ παρὰ τῆς βουλῆς οἱ κεχο- 
μισμένα γράμματα, ὡς οὐχὶ διὰ τὸν δῆμον εἴκειν οἷ, 

πρέπον ἢ διὰ τὴν βουλὴν ᾿ἀντωνίῳ μᾶλλον. ᾿ἀντωνίου, 
δ᾽ αὐτῷ προϑεσμίαν δρίξοντος, μεϑ’ ἣν ὡς πολεμίῳ 

χρήσεται, μακροτέραν ὃ 4Ζέκχμος ἐκέλευεν δρίξειν ἑαυτῷ, 

ωὴ ϑᾶσσον γένοιτο τῇ βουλῇ πολέμιος. καὶ ὁ ̓ ἀντώνιος 
εὐμαρῶς ἂν αὐτοῦ χρατήσας ἔτι ὄντος ἐν πεδίῳ ἐπὶ 

τὰς πόλεις ἔκρινε προελϑεῖν. αἱ δὲ αὐτὸν ἐδέχοντο. καὶ 

δείσας ὁ 4έκμος, μὴ οὐδ᾽ ἐσελθεῖν ἔς τινα αὐτῶν ἔτ 

δύνηται, πλόάσσεται γράμματα τῆς βουλῆς καλούσι 
αὐτὸν ἐς Ῥώμην σὺν τῷ στρατῷ᾽ καὶ ἀναξεύξας ἐχώρε 
τὴν ἐπὶ τῆς ᾿Ιταλίας. ὑποδεχομένων αὐτὸν ὡς ἀπιόντ 

πάντων, μέχρι Μουτίνην παροδεύων, πόλιν εὐδαίμονο 

ῷ. ὡς Μαβρτ., ὧν 10τ [11 γένοιτο οη. 7 12 μὲν] κα 
οἱ. Μεπηᾶ., ποι τϑοῦθ, ορίπου, οἵ. 6. σ. 8. 261 ᾿ 
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᾿ Ε 44α.0. 

τάς τε πύλας ἀπέκλειε χαὶ τὰ τῶν Μουτιναίων ἐς τὰς 

τροφὰς συνέφερεν ὑποξύγιά τε ὅσα ἦν κατέϑυε καὶ 

ἐταρίχευε (δέει). μὴ χρόνιος ἡ πολιορκία γένοιτο, καὶ τὸν 

Ἀντώνιον ὑπέμενε. στρατιὰ δ᾽ ἣν αὐτῷ μονομάχων 901 

5τε πλῆϑος καὶ ὁπλιτῶν τρία τέλη, ὧν ἕν μὲν ἦν ἀρτι- 

στρατεύτων ἀνδρῶν ἔτι ἀπείρων, δύο δε, ἃ καὶ πρό- 

τερον ὑπεστρατευμένα αὐτῷ πιστότατα ἦν. ὁ δ᾽ ᾿ἀντώ- 

᾿ψιὸς ἐπελθὼν αὐτῷ σὺν ὀργῇ τὴν Μουτίνην ἀπετάφρευέ 

9τὲ χαὶ ἀπετείχιξε. 
Ὁ καὶ 4έκμος μὲν ἐπολιορκεῖτο, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ κατὰ 3202. 

τὴν ἐτήσιον νουμηνίαν ὕπατοι γενόμενοι Ἵρτιός τε καὶ Καὶ. αν. 

' Πάνσας τὴν βουλὴν εὐθὺς ἐπὶ ταῖς ϑυσίαις ἐν αὐτῷ 

᾿ τῷ ἱερῷ συνῆγον ἐπὶ Ἀντωνίῳ. Κικέρων μὲν δὴ καὶ 308 

οἱ Κιχέρωνος φίλοι πολέμιον αὐτὸν ἠξίουν ἤδη ψηφί- 

τὸ σασϑαι, τὴν Κελτικὴν ἀκούσης τῆς βουλῆς ἐς ἐπιτεί- 

᾿ χιόμα τῆς πατρίδος βιαξόμενον ὅπλοις χαὶ τὸν ἐπὶ 

᾿ Θρᾶχας αὐτῷ δεδομένον ν» ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν δι- 

᾿ ἀγαγόντα᾽ ἐπελέγοντο δὲ καὶ τὴν ἄλλην αὐτοῦ μετὰ 304 

᾿ Καίσαρα προαίρεσιν, ἔν τε τῇ πόλει φανερῶς δορυ- 

τς ὑπὸ τοσῶνδε λοχαγῶν καὶ περὶ τὴν οἰκίαν 

ὥσπερ ἄκραν ὅπλοις καὶ συνθϑήμασι κεχρημένου καὶ 
1 τἄλλα σοβαρωτέρου σφίσι φανέντος ἢ κατὰ τὴν ἐτήσιον 

ἀρχήν. “εύχιος δὲ Πείσων. ὃ τῷ ἀντωνίῳ τὴν ἀπο- 506. 

᾿ δημίαν ἐπιτροπεύων, ἀνὴρ ἐν τοῖς μάλιστα Ῥωμαίων 
ἐπιφανής. ὅσοι τε ἄλλοι τῷ Πείσωνι δι᾿ αὐτὸν ἢ δι᾽ 

1 ντώνιον ἢ κατ᾽ οἰχείαν γνώμην προσετίϑεντο, καλεῖν 

: αὐτὸν ἐς χρίσιν ἠξίουν, ὡς οὐ πάτριον σφίσιν ἀκρί- 

" (δέει, αποᾶ δᾶ. ΝὍθοΚ, ἢ. 1. νἱχ ροὐθϑῦ βαθδυα!τι, οὗ. δὰ Π 
8462 486. οορίαε {{ὶ αἀογαηὶ μαμά δομέοηιηθηας, φίααίαξογιιηι 

πλιι5 ἐησεβ  δξἕξνοτη. Υ 11ἔρτιος Ο ἢ, οὐ ἴω βϑᾶθρθὸ 168α. ἐπὶ 
ΧΘ} ἐπε (ἰείαϑ Ὁ, ἰΐοτα 8 216. 326 17 ἐς] ἐπὶ τϑαυϊτι Ηθνν. 

ΟΡ ὅ9, οἱ 5915 51 ὥσπερ {περὶ ἄκραν ἰᾶθπι͵ Βεὰ οἵ. δὰ 1 8 369. 



43 α. 6. 

206 

α.α. 10. 

Νοη.  αη. 

201 

208 

209 

! 

1 
τ] 

5349 ἘΜΦΥΛΔΙΩ͂Ν Γ΄, [ϑαζυίιιο ἐνιἑογοοραϊέ ργο Αηΐιὺ 

του καταδικάξειν οὐδ᾽ εὐπρεπὲς τοῦ χϑὲς ὑπάτου τῆς 
ἐπιούσης ἡμέρας, οὗ γε μάλιστα συνεχεῖς ἐπαίνους 

ἄλλοι τε καὶ Κικέρων αὐτὸς εἶπε πολλάκις. ἡ δὲ. 

βουλὴ τότε μὲν ἀγχώμαλοι ταῖς γνώμαις ἐς νύχτα 

περιῆλϑον, ἅμα δ᾽ ἕῳ περὶ τῶν αὐτῶν ἐς τὸ βουλευ- 
τήριον συνελέγοντο ἔνϑα τῶν Κικχερωνείων ἐπιβα- 

ρούντων ἐψήφιστο ἂν ὃ ᾿Αντώνιος πολέμιος, εἰ μὴ 
τῶν δημάρχων Σάλουιος ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκέλευσεν 
᾿ἀναϑέσϑαι. ἔστι δὲ ἐν τοῖς ἄρχουσιν ὃ κωλύων ἀεὶ " 

δυνατώτερος. οἱ μὲν δὴ Κικερώνειοι καὶ τούτῳ μάλα ὅ 

φορτικῶς ὠνείδιξόν τε καὶ ἐνύβριξον καὶ τὸν δῆμον. 
ἐχδραμόντες ἠρέϑιξον ἐπ’ αὐτὸν καὶ τὸν Σάλουιον ἐξ 

αὐτὸν ἐχάλουν. ὃ δὲ ἀχαταπλήχτως ἐξέτρεχεν, ἕως ἣ 
βουλὴ κατέσχε δείσασα, μὴ μεταπείσειξ τὸν δῆμον ἐς 
μνήμην ἀγαγὼν ᾿ἀντωνίουι οὐ γὰρ ἠγνόουν κατα- 

γινώσκοντες ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς πρὸ δίκης οὐδ᾽ ὅτι τὴν 

Κελτικὴν ὃ δῆμος αὐτῷ δεδώκει" ἀλλ ὑπὲρ τῶν σφα- 
γέων δεδιότες ὠργίξοντο πρώτῳ μετὰ τὴν ἀμνηστίαν 
ἀνακινήσαντι τὰ κατ᾽ αὐτούς. διὸ καὶ τῷ Καίσαρι 

ἐς αὐτὸν προκατεχρῶντο᾽ καὶ ὁ Καῖσαρ οὐκ ἀγνοῶν 
ἡρεῖτο καὶ αὐτὸς ὅμως προκαϑελεῖν τὸν ᾿ἀντώνιον. 

τοιᾷδε μὲν ἡ βουλὴ γνώμῃ τὸν ᾿ἀντώνιον εἶχεν ἐν 
ὀργῇ, ἀναϑέμενοι δὲ τὴν ψῆφον, ὡς ὃ δήμαρχος ἐκέ- 

λευεν, ἐψηφίσαντο ὅμως 4 έκμον τε ἐπαινέσαι οὐχ 
ἐχστάντα Ἀντωνίῳ τῆς Κελτικῆς καὶ τοῖς ὑπάτοιξ 

Ιρτίῳ καὶ Πάνσᾳ Καίσαρα συστρατηγεῖν οὗ νῦν ἔχει, 
484. ἐς νύχτα περιῆχϑον] Βερδὶὺ Μοπᾶ,, β6α οἵ, βί τα ΤΥ 8.214, 

ΤΡ. 6.118 οχίσ., Ηδθγοά. 1,96 οὖ ᾿πύθι]θρθ: “βοπαῖτιβ ἀβατθ δα ποούθτα 
Ῥτγούγϑοῦαβ οϑὺ᾽ 11 ὠνείδιξόν τε καὶ οτα. ΒΙῚΟ 18 πρώτῳ] 
αὐτῷ οἱ. Νάῦοκ, (αὐτῷ πρώτῳ Μοπᾷ., δὖ οὗ ΤιοΘ50}. ἡ. 88 βα... 
20 προκαταχρῶντο Β, πρῶτα ἐχρῶντο ἃ 206 στρατηγεῖν δ΄ 

94. 5α4ᾳ. ἐψηφίσαντο] ἄοπιστα ἃ. ἃ. ΠΠ. Νοι. ὅδῃ. 8560. ϑη9θ, 
Ἐ. ΑἸθοσὺ. ΠΙΞΣ ρ. 621, οὗ. ασόθθθ ἂρ. τύσηδηῃ 1ὐ Ρ. 448 

[ 
Ἕ κα 
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στρατοῦ, ἐπίχρυσόν τὲ αὐτοῦ εἰχόνα τεϑῆναι καὶ 
γνώμην αὐτὸν ἐσφέρειν ἐν τοῖς ὑπατικοῖς ἤδη καὶ 

τὴν ὑπατείαν αὐτὴν μετιέναι τοῦ νόμου ϑᾶσσον ἔτεσι 

δέχα. ἔκ τε τοῦ δημοσίου δοθῆναι τοῖς τέλεσι τοῖς 

δὲς αὐτὸν ἀπὸ Ἀντωνίου μεταστᾶσιν, ὅσον αὐτοῖς ὃ 

᾿ Καῖσαρ ἐπὶ τῇ νίκῃ δώσειν ὑπέσχετο. οἱ μὲν δὴ 310 

ταῦτα ψηφισάμενοι διελύϑησαν, ὡς τὸν ᾿Αντώνιον 
ἔργῳ διὰ τῶνδε εἰδέναι πολέμιον ἐψηφισμένον καὶ 

τὸν δήμαρχον ἐς τὴν ἐπιρῦσαν οὐδὲν ἔτι ἀντεροῦντα" 

τὸ Ἡντωνίου δὲ ἡ μήτηρ καὶ ἡ γυνὴ καὶ παῖς ἔτι μειρά- 511 

᾿ χιον οἵ τὲ ἄλλοι οἰκεῖοι καὶ φίλοι δι’ ὅλης τῆς νυχτὸς 
ἐς τὰς τῶν δυνατῶν οἰκίας διέϑεον ἱκετεύοντες καὶ 

μεϑ᾽ ἡμέραν ἐς τὸ βουλευτήριον ἰόντας ἠνώχλουν, κα. 4. ΠῚ. 

ῥιπτούμενοί τε πρὸ ποδῶν σὺν οἰμωγῇ καὶ ὀλολυγαῖς 

τ χαὶ μελαίνῃ στολῇ παρὰ ταῖς ϑύραις ἐκβοῶντες. οἵ 515 

δὲ ὑπό τε τῆς φωνῆς καὶ τῆς ὄψεως καὶ μεταβολῆς ἐς 

τοσοῦτον αἰφνιδίου γενομένης ἐκάμπτοντο. δείσας δ᾽ 

ὃ Κιχέρων ἐβουληγόρησεν ὧδε. 
3 “ἃ μὲν ἔδει γνῶναι περὶ ᾿ἀντωνίου, ἐχϑὲς ἔγνω- 518 
» μεν" οἷς γὰρ αὐτοῦ τοὺς ἐχϑροὺς ἐτιμῶμεν. τούτοις 

ἐψηφιξόμεϑα εἶναι πολέμιον. Σάλουιον δὲ τὸν μόνον 

᾿ς ῷ συγγνώμην ἱ 8 ἔτεσι οοττοχὶ, ἰύθια Μεαγνὶρ (τ. δᾷ Π 
.᾿ 8616) 1 Ρ. 8339 δάῃ. 1, ἐτῶν Οἱ, νυϊρὸ 4 δημοσίου ϑοῖν., 
᾿ δὴ "δ υ] 6 ὑπέσχητο οἱ. Μοπᾶ.. οἵ Ῥγδϑξ 8 εἰδέναι] 

αἱ. βοῦν. εἶναι βου. ΒΚ., δ]1ῳὼ ἐθιαρίανιἐ Μοπά., βρὰ ἰπ- 
ΤΟΠΘσΘ: “αὖ Απίοπίυβ βοϊσθῦ 86 --- Ποβύϑιη ᾿παϊοαύΐατη πθαπθ ἐἰγὶ- 

ΠΠΌΤΗ --- οοη γϑα]οὐθττιτη 6580 [10 (ὁ) παῖς οἱ. Μοπᾶ,, 56 
84 18 851: ἔτι ζῶν» μ. οἱ. Μεπᾷ. αὐ οἵ, 8ὶ 245, Υ 8 δῦ0, 

Ι ν᾿ δϊατα δ 1 8 296 1ὅ ζκαὶΣ παρὰ οοπίοϊο, ῥτο ἐχβοῶντες 
Ῥούϊυβ ἐνεβόων Μοπά. 10 ὑπὸ δπίθ τῆς ὄψεως 88α. ἱ 

ἐχνάμπτοντο ἱ 20 (αὐτὸν) δἀα. Μεπᾶ. ροβὺ τούτοις 6Χ 
Οἱ βοὰ οὐ 24 1 8 338 

᾿ς 9 ἐν τοῖς ὑπατικοῖς] οἵ. ὙΥΠΠΘΙΑΒΤ Ρ. 600 4άη. 4, ΜΝίοιηταβθη, 
Β. Βίδαίετν. 15 Ὁ. 468 5α. 
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ἐμποδὼν γινόμενον ἢ πάντων εἶναι χρὴ συνετῴώ- 

τερον ἢ φιλίᾳ τάδε πράσσειν ἢ τῶν ἐνεστώτων 

ἀμαϑίᾳ. ὧν τὸ μὲν αἴσχιστόν ἐστιν ἡμῖν, εἰ δόξομεν 
ἀσυνετώτεροι πάντες ἑνὸς εἶναι, τὸ δὲ αὐτῷ Σαλουίῳ, 

εἰ φιλίαν τῶν κοινῶν προτιμῴη ἀμαϑῶς δ᾽ αὐτὸν ὁ 
ἔχοντα τῶν παρόντων ἔδει πιστεύειν ὑπάτοις ἀνθ᾽ 

ἑαυτοῦ καὶ στρατηγοῖς καὶ δημάρχοις τοῖς συνάρχουσιν 
αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις βουλευταῖς. οἱ τοσοίδε τὴν ἀξί- 
ὠσίν τε καὶ τὸν ἀριϑμὸν ὄντες διά τε ἡλικίαν καὶ 

ἐμπειρίαν ὑπὲρ τὸν Σάλουιον, χαταγινώσκομεν Ἄντω- κἱ 
νίου. ἔστι δ᾽ ἔν τε χειροτονίαις καὶ δίκαις αἰεὶ τὸ 

πλέον δικαιότερον. εἰ δὲ χαὶ νῦν ἔτι χρήξει τὰς 
αἰτίας μαϑεῖν, λελέξεται διὰ βραχέος, ὡς ἔν ἀναμνήσει,. 

τὰ μέγιστα αὐτῶν. τὰ χρήματα ἡμῶν Καίσαρος ἀπο- 

ϑανόντος ἐσφετερίσατο ᾿ἀντώνιος. Μακεδονίας ἄρχειν τ 
παρ᾽ ἡμῶν ἐπιτυχὼν ἐπὶ τὴν Κελτικὴν ὥγμησε χωρὶς 
ἡμῶν. τὸν συρϑεδὰ ἐπὶ Θρᾷκας λαβὼν ἀντὶ Θρᾳκῶν. 

ἐπήγαγεν ἡμῖν ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν. ἕχάτερα τούτων αἰτή- 

σας ἡμᾶς ἐπ’ ἐνέδρᾳ καὶ οὐ λαβὼν ἔπραξε δι’ ἕαυ- 

τοῦ. σπεῖραν ἐν Βρεντεσίῳ βασιλικὴν συνέταξεν ἀμφ᾽ 

αὑτὸν εἶναι. καὶ φανερῶς αὐτὸν ἐν τῇ πόλει σιδηρο- 
φοροῦντες ἄνδρες ἐδορυφόρουν τε καὶ ἐνυχτοφυλάκουν. 
ὑπὸ συνθήματι. ἦγεν ἐκ τοῦ Βρεντεσίου καὶ τὸν 

ἄλλον στρατὸν ἐς τὴν πόλιν ἅπαντα, συντομώτερον. 
ἐφιέμενος ὧν ἐπενόει Καῖσαρ᾽ Καίσαρος δὲ αὐτὸν : 

τοῦ νέου σὺν ἑτέρῳ στρατῷ φϑάσαντος ἔδεισε χαὶ 

ἐς τὴν Κελτικὴν ἐτράπετο ὡς εὔκαιρον ἐφ᾽ ἡμῖν. 

1 γενόμενον οἱ. Μοπά,, 868 οὗ, ν. 845. 19: 846,2 ἢ πάντας͵ 
(πάντες [ὴ) πάμπαν εἶναι χρὴ αἴ 18 διὰ βραχέων οἱ. Μεμά., 
Βρᾷ οὗ ὅγχυ. ο. 6 οχύσ., Μιύηγ. ο. δ17 ἰητῦ. 24 συντονώτερον αἱ. 
Ηοτν. ΡῬ. 69, ᾿ἱπαΐῦ. Ωὅ ἐπενόει Καῖσαρ Μυβρτ., ἐπένϑει καί-. 
σαρος Οἱ, φιαθ (ὐαεβαν οοποιρίβδοέ Ὁ 
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ὁρμητήριον, ὅτι καὶ ὁ Καῖσαρ ἐκεῖϑεν δρμώμενος 
ὃ ἐδυνάστευσεν ἡμῶν. τὴν στρατιὰν ἐπὶ τοῖσδε κατα- 

-πλησσόμενος, ἵνα πρὸς. μηϑὲν αὐτῷ παρανομοῦντι 

᾿ χατοχνῇ; δωχληῤώδεν ἐς ϑόάνατον, οὐ σνασμίδανεας 

ἢ φυλακὴν ἢ τάξιν ἐν πολέμῳ λιπόντας, ἐφ᾽ ὧν 

μόνων ὁ στρατιωτικὸς νόμος τὴν οὕτως ὠμὴν ὥρισε 

τιμωρίαν. καὶ ὅμως αὐτῇ καὶ ἐπὶ τοῖσδε ὀλίγοι μόλις 

᾿ ἐν τοῖς πάνυ κινδύνοις ἐχρήσαντο ὑπ’ ἀνάγκης" ὃ δὲ 

φωνῆς ἢ γέλωτος ἦγεν ἐς ϑάνατον τοὺς πολίτας καὶ 

τὸ ϑάνατον οὐ τῶν ἐλεγχϑέντων, ἀλλὰ τῶν διαλαχόντων. 

τοιγαροῦν οἱ μὲν δυνηϑέντες ἀπέστησαν αὐτοῦ. καὶ : 

ὑμεῖς αὐτοῖς ὡς εὖ πράξασι δωρεὰς χϑὲς ἐψηφίσασϑε" 

οἱ δὲ οὐ δυνηϑέντες ἀποδρᾶναι δεδιότες συναδικοῦσι 

᾿ χαὶ χωροῦσιν ἐπὶ χώραν μνδδαν πολέμιοι καὶ πολι- 

ἡ: ϑρκοῦσι συῤανὸν ὑμέτερον καὶ στρατηγὸν ὑμέτερον, 

| ᾧ γράφετε μὲν ὑμεῖς ἐμμένειν τῇ Κελτικῇ. ᾿Δἀντώνιος 

Ἔ ἐξιέναι χελεύει. πότερον οὖν ἡμεῖς Ἀἄντώνιον : 

ψηφιξόμεϑα εἶναι πολέμιον, ἢ ᾿Αἀντώνιος ἡμᾶς ἤδη 

πολεμεῖ, καὶ ὃ δήμαρχος ἡμῶν ἔτι ἀγνοεῖ. μέχρι ἄρα 

δόμου πεσόντος ἥ τὲ χώρα τοσήδε οὖσα χαὶ ὅμορος 
ἡμῖν χαὶ ἐπὶ τῇ χώρα ὃ 4έχμου στρατὸς ἐς τὰς καϑ' 

᾿. 
Ε 8 μηδὲν 5οτ. Μοπάα. ὁ μόνων οτὰ. 9 ἤγετο ϑάνατον 1, 
, ἐξ ἴῃ οοΥγ. ΒΌ τοὺς ἀδΙοπάπμῃ οἱ. Μεπᾶ., βὶπθ οᾶπβὰ 9 5α. καὶ 

ϑάνατον] γΟΥθᾶ 6Χ αἰ ορταρ μα οτΐῳ Ῥατἐϊοϊρίατα νοῦ καταδι- 
ὧν Υγ8] χαταγιγνώσκων ΘΧΡΟ]586 οἱ. Μεπᾶ., Αρρίδπὶ ατίβ 

' οπμβῳ πορϑοίῳ [10 ἐλεχϑέντων, γ ΒΌΡΤΙΔΒΟΙ., Ἔν ἐχϑὲς 
ΟὟ 18 ἀποδρᾶσαι Ο 14 5ᾳ. ὑμετέραν οὗ 15 ὑμέτερον, ῃ ἴθσ 

 ΒΌΡΓΑΒΟΙ. ἃ τη. 1, Υ, ἡμετέραν οὖ ροβὺ στρατὸν ἡμέτερον γοτεϊ Ὁ, 
᾿ Φουθατα ὑμέτερον οὐ δύο 5 16 ἐγράφετε ἀυθιαπίοι οἱ. ΟΝ 
ΠΡ. θὁ9 18 ἡμᾶς] «αὖ ἡμῖν δαὺ πολιορκεῖ Ῥγο πολεμεῖ οἱ. ΝΙοπα., 
, ἡμᾶς --- πολεμεῖ οὕτη 4118 γτούϊποηῦ Κυθθβ, ΖῸτ Ἐθούϊοι α. ὑμδὺν 
ΟΤΡ.14 οὗ 1,ὰ Ηοοἢ6 (ν. δὰ 1 8 45) ἢ. 2 Βα. 19 ἴῃ ἡμῶν μδργθηΐθβ 
Βιδυὰ ῥτοθὈ1Π1ὰ οομϊθοοτιιπὺ ΒΚ. οὐ Νπά., βθὰ “ἐσ απ ποβίοτ᾽ 
86ΕΓΌ6, ἴῃ ᾿παἀϊ Ὀυίατα ἀϊοέατη οβὺ, αὖ οὐΐδτη ἀγνοεῖ, οἵ. 8.218 οχύν., 214 
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ΠΝ 
848 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Γ΄, [Ρίβοννΐβ ρῦὸ Αηίοη. ογαΐϊο. : 

ἡμῶν ἐλπίδας ᾿ἀντωνίῳ προσγένηται. τότε γὰρ αὐτόν, 
ὡς ἔοικεν, ὁ δήμαρχος ψηφιεῖται πολέμιον, ὅταν ἡμῶν 
γένηται ἰϑυνακώτρθς". 

ταῦτ᾽ ἔτι τοῦ διμῥονυ8 λέγοντος οἱ φίλοι θόρῦι Ἵ 

βοῦντες ἀπαύστως οὐδενὶ ἀντειπεῖν ἐπέτρεπον, μέχρις Ρ 

Πείσωνος αὐτοῦ παρελθόντος. ἥ τε ἄλλη βουλὴ κατ᾽ 

αἰδῶ τοῦ ἀνδρὸς ἡσύχασε χαὶ οἱ τοῦ Κικέρωνος 
ἠνέσχοντο. καὶ ἔλεγεν ὃ Πείσων. “δ μὲν νόμος. ὦ 

βουλή, δικαιοῖ τὸν εὐθυνόμενον αὐτὸν ἀκοῦσαί τε 
τῆς κατηγορίας καὶ ἀπολογησάμενον ὑπὲρ αὑτοῦ κρί- τὸ 

νεσϑαι" καὶ τὸν δεινότατον εἰπεῖν Κικέρωνα ἐς ταῦτα ἢ 

προκαλοῦμαι. ἐπεὶ δὲ ὀκνεῖ μὲν παρόντος ᾿ἀντωνίου 
κατηγορεῖν, ἀπόντος δ᾽ ἐγχλήματά τινα εἶπεν ὡς μέγα 

στα ἔχ πάντων καὶ ἀναμφίλογα ὄντα, παρῆλϑον ἐγὼ Ι 

δείξων αὐτὰ ψευδῆ βραχυτάταις ἀποκρίσεσι. τὰ χρή- 1 

ματά φησιν Ἀντώνιον τὰ κοινὰ μετὰ τὴν Καίσαρος 

τελευτὴν σφετερίσασϑαι, τοῦ μὲν νόμου τὸν κλέπτην 

οὐ πολέμιον ἀποφαίνοντος, ἀλλὰ ὡρισμένῃ δίκῃ ξημι- 
οὔντος, Βρούτου δὲ τοῦ Καίσαρα κτείναντος ἐν τῷ 

δήμῳ καὶ τόδε κατηγορήσαντος, ὅτί ὃ Καῖσαρ τὰ χρή-: 

ματα διεφόρησε καὶ κενὰ χαταλέλοιπε τὰ ταμιεῖα, 
Ἀντωνίου δὲ μετ᾽ οὐ πολὺ ζητεῖν αὐτὰ ψηφισαμένου. 
καὶ ὑμῶν ἀποδεξαμένων τὲ τὴν γνώμην καὶ κεχυρῶ-, 

κότων χαὶ γέρας τοῖς μηνύουσι δεκάτην ὑπεσχημέν 
ἣν διπλασιάσομεν ἡμεῖς, εἴ τις 'ἀντώνιον περὶ αὐτῶν. 
ἔχοι τι διελέγχειν. καὶ τάδε μὲν περὶ τῶν χρημάτων" 
τὴν δὲ Κελτικὴν ἡγεμονίαν οὐκ ἐψηφισάμεϑα “.} 

10 αὐτοῦ 11ῸΥἸ (Υ 3), οοὐτ. ΒΚ. 12 ὥκνει οἱ. ροῦν. Ῥ. 69, 
βοα «Ἀρρ. ἀἴσοσθ νυυῇῦ: ἱφγϑθβθηΐθ ,“Απίοπῖο βοϊθὺ ὑδοθγθ᾽ 
18 ὡς Ο, ὧδε ἱ 20 τόδε ΒΟ, τότε τϑιααὶ 21 ταμεῖα Β, 
οὗ δ 1 δ 414 ΣἊ58 ἣν] δ' οἱ. Νδθοκ, ἱπαῦ. " 



ἐδ ρΥῸ Αηίοη. ογαέϊο] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ᾿. 941 

ἡμεῖς Ἀντωνίῳ, ἔδωκε δὲ ὃ δῆμος νόμῳ, παρόντος 
αὐτοῦ Κικέρωνος, ᾧ τρόπῳ καὶ ἕτερα πολλάκις ἔδωκε 

χαὶ τήνδε τὴν ἡγεμονίαν αὐτὴν Καίσαρι πάλαι. μέρος 

δ᾽ ἐστὶ τοῦ νόμου τὸν ᾿ἀντώνιον, τὴν δεδομένην οἱ 

᾿φμετιόντα, Ζέχμῳ μὴ παραχωροῦντι πολεμεῖν καὶ τὸν 

στρατὸν ἀντὶ Θρᾳχῶν οὐδὲν ἔτι κινουμένων ἐς τὴν 
Κελτικὴν ἐπὶ τὸν ἀντιλέγοντα μετάγειν. ἀλλὰ Κικέ- 

ρῶν 4έχμον μὲν οὐχ ἡγεῖται πολέμιον, ἐναντία τῷ 

“μῳ τιϑέμενον ὅπλα. ᾿Δἀντώνιον δὲ πολέμιον, τῷ 

: νόμῳ συμμαχοῦντα. εἰ δὲ αὐτὸν αἰτιᾶται τὸν γύμοες 

τοὺς ϑεμένους αἰτιᾶται" οὺς ἔδει μεταπείϑειν. οὐχὶ 

συνθέμενον ὑβρίζειν, οὐδὲ τὴν χώραν Ζέχμῳ μὲν 

πιστεύειν, ὃν ὃ δῆμος ἐδίωξεν ἐπὶ τῷ φόνῳ, Ἀντωνίῳ 

δὲ ἀπιστεῖν. ὅ τι ὃ δῆμος ἔδωκεν. οὐ γὰρ εὖ βου- 

' λευομένων ἐστὶ διαστασιάξεσϑαι πρὸς τὸν δῆμον ἐν 

ππιροῖς μάλιστα ἐπικινδύνοις οὐδὲ ἀμνημονεῖν, ὅτι καὶ 

τόδε αὐτὸ τοῦ δήμου πρότερον ἦν, τὸ χρίνειν τὰ φίλια 

χαὶ πολέμια. μόνος γὰρ ἐκ τῶν πάλαι νόμων ὃ “δῆμος 

αὐτοχράτωρ εἰρήνης πέρι καὶ πολέμου σκοπεῖν" ὧν μη- 

Ὁ δὲν ὃ δῆμος ἐπιστήσειε μηδὲ ἐπιμηνίσειεν ἡμῖν, προ- 

στάτου λαβόμενος. 
᾿ς ἀλλ ἔκτεινέ τινας τῶν στρατιωτῶν ὃ Ἄντώνιος. 

Ὀχράτωρ γὲ ὧν καὶ ἐς τοῦτο ὑφ᾽ ὑμῶν κεχειροτο- 

ΟΦ 40 πιο7ὲῈ δὲ αἴΐα ρίογιγια αἰϊὶ5 ἐγααϊταϊε Ο, πὰρ ἕτερα 
ἔροις) οἱ. ϑοθν., ἱπαῦ. 4 τὸν] τὸ ΒΚ. οὐ Μοεπᾶ., 508 οὗ 8) 1 

404 τὴν δεδομένην οἵα. Υ͂ ἴ ἐπὶ τὸν ἀντιλέγοντα] σοηέγα 
ν ιὶ ἰδὲ οὐϑβιβίαί Ὁ, ἀπᾶθ ἐπὶ τὸν ἀντιτείνοντα οἱ. Μοπᾶ. 
ὅ τι οτη. Ὁ, οὐ Ο, ἀπᾶθ ἧ ᾧ οἱ. Μεπάᾶ.; ὅτε ΚΕ] οὐ γὰρ] οὐδὲ Ὁ 
Ἔα. μηδὲν] μηδὲ οἱ. βόμν.: Βὶ αυϊά τη πα πτη, τηϑὶαἱῦ Μοπά. 
δενί, 8Β6α Τπξ6]|16ρθ: “ἀαογατα πθ αὐἰὰ Ρορυϊαβ ΠΟΡῚΒ ΟὈϊοϊαῦ 

. 10 Υ, ἃ ποδῖ8 Ο 

1 5αᾳ. παρόντος αὐτοῦ Κικέρωνος] οἵ. Οδτάνπεαιδβεη, Απραβέαβ 
Ῥ. 36 δἄη. 6 
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᾿ 

848 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Τ᾿. [Ρίβορῖβ ργοὸ «Αηΐοη.. ογαϊίο. 

νημένος. καὶ οὐδείς πω τῶνδε λόγον ὑπέσχεν αὐτο- 

χράτωρ. οὐ γὰρ ἔχριναν οἱ νόμοι λυσιτελήσειν ἡμῖν. 

τὸν ἄρχοντα τοῖς στρατευομένοις ὑπεύϑυνον εἶναι" 

οὐδ᾽ ἔστιν ἀπειϑείας τι χεῖρον ἔν στρατοπέδῳ, δι᾿ ἣν 
καὶ νικῶντές τινὲς ἀνῃρέϑησαν, καὶ οὐδεὶς εὔϑυνε ὁ 

τοὺς ἀνελόντας. οὐδὲ τῶν νῦν συγγενὴς οὐδείς, ἀλλὰ 
Κικέρων ἐπιμέμφεται καὶ φόνου κατηγορῶν πολέμιον. 

χοινὸν ἀντὶ τῶν ὡρισμένων ἐπιτιμίων τοῖς φονεῦσι, 
τίϑεται. ᾿ἀντωνίῳ δὲ τὸ στρατόπεδον ὕπως τὲ ἄτα- 
χτοὸν ἦν χαὶ ὅπως κατεφρόνει. δηλοῖ καὶ τὰ μετα- τὸ 
στάντα αὐτοῦ δύο τέλη. ἃ ὑμεῖς μὲν ἐψηφίσασϑε, 

ἀἀντωνίῳ στρατεύειν, αὐτομολήσαντα ὃὲ παρὰ τοὺς 

στρατιωτιχοὺς νόμους, οὐ πρὸς ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἐς Καί- 
σαρα, ὃ Κικέρων ὅμως ἐπήνεσε καὶ ἐκ τῶν χοινῶν᾽ 

ἐχϑὲς ἐμισϑοδότησε᾽ χαὶ μή ποτε ὑμᾶς λυπήσειε τὸ 

8 παράδειγμα. Κικέρωνα δὲ καὶ ἐς ἀνωμαλίαν ἐξέστησεν. 

ἡ ἔχϑρα' κατηγορεῖ γὰρ Ἀντωνίου τυραννίδα καὶ 
χόλασιν στρατιωτῶν, ἀεὶ τῶν ἐπιβουλευόντων τὰ στρα- 

τεύματα ϑεραπευόντων, οὐ χολαζόντων. ἐπεὶ δὲ οὐκ. 
ὥκνησεν οὐδὲ τὴν ἄλλην Ἀντωνίου μετὰ Καίσαρα 

ἀρχὴν ὡς τυραννικὴν διαβαλεῖν, φέρε πύϑωμαι καϑ΄ 

ἕχαστον ὧδε. τίνα ἔκτεινεν ὡς τύραννος ἄκριτον ὃ 
νῦν κινδυνεύων ἀκρίτως; τίνα δ᾽ ἐξέβαλε τῆς πόλεως: 

τίνα δὲ ὑμῖν διέβαλεν; ἢ καϑ’ ἕνα μὲν τοιόσδε ἦν, 

ῷ ἡμῖν ὁχ Ο τϑροβαϊ Μομηᾷ., ὑμῖν οοἰθτὶ 8 τοῖς στρατο- 
πέδοις ἃ οὖ, ἴῃ τηρ΄. ἠάταθη, Ὁ 4 ἐν στρατοπέδοις οἱ. Μομ. 
10 δῆλον (810) 11 {ἀπ᾽ αὐτοῦ βογ. Μοπᾶ., ταυ]ύοβ 81108. 
Ἰοοοβ βθουαΐαβ; αὐτοῦ αὖ σοπθοῦ. βοραγδύνυμη τϑὐύϊπθὺ ΒΙ ΒΟ ΒΟ ΒΚΥ, 
(ν. δᾷ Π' 8ὶ ὅ91) Ρ. 1208, π1581 τη8}15 γϑΐθυσθ δα δύο τέλη, ᾳυοα ΘρῸ, 
Ῥτϑθύθ]! θυ! τη 12 στρατεύεσϑαι οἱ. Μεπά. 10 καὶ δοΐθ ἐς οτα. 
Πιὰ. ἐξανέστησεν ἡ 17 {τὲδ καὶ οἱ. Μεπᾶ., οἵ, Δα 18 811 
18 τῶν {τοῖς πολίταις» ἐπιβουλευόντων νοὶ 5ίτη. αὐτὰ ἀοδίάογανῖδ 
Μεπᾶ., πθο γθτῸ Ορῃβ ῶ4 ἡμῖν 16 {οὐδ τοιόσδε νογυϊῦ 66]. 

. "ἢ 
' 

ἊΝ κα, 



 Μιμονιν Ὁγ7ο Αηΐοη. ογαξϊο] ἘΜΦΎΥΛΙΩΝ Τ΄. 349 
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᾿ ἀνεβούλευε δὲ πᾶσιν ὁμοῦ; πότε. ὦ πρρῶν; ὅτε τὴν 28 

ἀμνηστίαν ἐχύρου τῶν γεγονότων; ἢ ὅτε μηδένα 

διώχεσϑαι φόνου; ἢ ὅτε ξήτησιν εἶναι τῶν κοινῶν 
χρημάτων; ἢ ὅτε Πομπήιον τὸν Πομπηίου τοῦ ὑμε- 

ϑτέρου κατεχάλει καὶ τὴν πατρῴαν ἐκ τῶν δημοσίων 

αὐτῷ διέλυε περιουσίαν; ἢ ὅτε τὸν ευδομάριον 

λαβὼν ἐπιβουλεύοντα ἀπέκτεινε καὶ ἐπῃνέσατε πάντες 

᾿ χαὶ τοῦτο μόνον δι’ ὑμᾶς οὐ διέβαλε Κικέρων; ἢ ὅτε 

ἐψηφίξετο μὴ εἰσηγεῖσθαι περὶ δικτάτορος μηδένα μήτε 

τὸ ἐπιψηφίξειν, ἢ νηποινεὶ πρὸς τοῦ ϑέλοντος ἀποϑνή- 

σχειν; ταῦτα γάρ ἐστιν, ἃ ἐπολιτεύσατο ἡμῖν ἀντώνιος 386 

“ἐν δύο μησίν. οἷς μόνοις ἐπέμεινε τῇ πόλει μετὰ 

᾿ Καίσαρα. ἄρτι μὲν τοῦ δήμου τοὺς φονέας διώχοντος, 

ἄρτι δὲ ὑμῶν δεδιότων ἐπὶ τοῖς ἐσομένοις" οὗ τένα 

τοχαιρόν, εἰ πονηρὸς ἦν, ἀμείνονα εἶχεν; ἀλλ᾽ ἐς τὰ 381 

ἐναντία᾽ οὐκ ἦρχε. πῶς; οὐ μόνος ἦρχεν ἀποδημή- 

 δάᾶντος ἐπὶ Συρίας “Δολοβελάα; οὐ ψερονὸν εἶχεν ἕτοι- 

μὸν ἐν τῇ πόλει τὸν ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτῷ δεδομένον; οὐκ 

ἐνυχτοφυλάκει τὴν πόλιν; οὐκ ἐμων οίρο ἀκοιοδν διὰ 

το τὴν τῶν ἐχϑρῶν ἐπιβουλήν; οὐ πρόφασιν. εἶχε τὴν 2388 
᾿ σφαγὴν Καίσαρος. φίλου τέ οἱ καὶ γϑεῤγδεον ὄντος 

᾿χαὶ τῷ δήμῳ μάλιστα ὑπερωρέσκοντος; οὐχ ἑτέραν 

εἶχεν οἰκείαν, ἐπιβοβουλευμένος ἐς τὸ σῶμα ὑπὸ τῶν 

᾿, ἀνδρῶν; ὧν ἔχτεινε μὲν ἢ ἐφυγάδευσεν οὐδένα. συν- 

" 8 {τοῦ φόνου ταϑ]υὺ Μοπάᾶ., βθᾶ οἵ. Π 8 ὅθ8, ΙΝ 8 892 
ὃ διέλυσεϊ 9 περὶ διχτάτορος (ἀρχῆς: οἷ. Μϑηᾶ., οἵ, 8. 94. 148 
Ὁ ἐθέλοντος 10 οὐκ ἦρχε] οὐκ ἤρκει ΒΟΥ. ΒΚ. τθο. Μοϑμῃᾶ,, 

πὶ τροῖθ; εἶχεν ἐς τὰ ἐναντία; ἀλλ᾽ οὐκ ἦρχε (.. δ πηρουίατα 
᾿ βδθθθαὺ 50. ἀοτη) ΚΘΗ, Ὅθπθ, 56α ζοτῦ. τϑοΐθ. Ἰπξθυρυμχί: 

᾿ ἐς τὰ ἐναντία: οὐκ ἦρχε (1. 6. ἴτῆτηο γϑῖο, 6 οοπέγασίο, ἱπὰ- 
σίατη. πη ΒΘΌΘΌδ) 18 α ποδὶ Ὁ 19 ᾿ἐνυχτοφυλακεῖτο] 

ἐδορυφορεῖτο οἱ. Μίοπα., ῬΥΟ ΔΌΣ ΘΥ 28 οἰκίαν Του, οουτ. 66]. 
Η. ϑίβρῃ. 34 ἀνδρῶν] ποδέζωηι Ὁ, ἀνδροφόνων οἱ. Μοπᾶ., ᾿πυῦ. 
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860 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Τ'. [Ῥιβονῖβ ργὸ Αηΐοη. ογαΐίο 

ἔγνω δέ, ὅσον εἶχε μέτρου καλῶς, καὶ διδομένας αὐτοῖς 
ἡγεμονίας οὐκ ἐφϑόνησε δοθῆναι. ἰ, 

τὰ μὲν δὴ μέγιστα. ὦ Ῥωμαῖοι, καὶ ἀναμφίλογα 
Κικέρωνος ἐς τὸν Ἀντώνιον ἐγκλήματα δρᾶτε" ἐπεὶ δέ 

γὲ ἐπὶ τοῖς ἐγκλήμασι καὶ μαντεύματα ἐπάγουσιν, ὡς, 
ὃ ἀντώνιος ἔμελλε μὲν τὸν στρατὸν ἄξειν ἐπὶ τὴν 

πόλιν. δείσειε δὲ προλαβόντος αὐτὴν ἑτέρῳ στρατῷ 
Καίσαρος, πῶς οὖν, εἰ τὸ μελλῆσαι μόνον ἐστὺν ἀν- 

δρὸς πολεμίου, τὸν ἐλϑόντα καὶ παραστρατοπεδεύσαντα 

ἡμῖν ἀσήμαντον οὐχ ἡγεῖται πολέμιον; πῶς δ᾽, εἴπερ ι 
ἤϑελεν ὃ Ἀντώνιος. οὐκ ἀφίχετο; ἢ τρισμυρίους ἔχων 
συντεταγμένους ἔδεισε τρισχιλίους τοὺς ἀμφὶ τὸν Καί- 

σαρα ὄντας ἀνόπλους, ἀσυντάχτους, ἐς μόνας Καίσαρι 

διαλλαγὰς συνελθόντας καὶ εὐθύς, ὡς ἔγνωσαν πολε- 

μεῖν αἱρούμενον, καταλιπόντας; εἰ δὲ μετὰ τρισμυρίων" 

ἐλθεῖν ἔδεισε, πῶς ἦλϑε μετὰ μόνων χιλίων; μεϑ’ ὧν 
αὐτὸν ἐς τὸ Τίβυρον ἐξιόντα πόσοι προεπέμπομεν 
καὶ πόσοι συνώμνυμεν οὐχ ὁρκούμενοι; πόσους δὲ 

Κικέρων ἐπαίνους ἐς τὴν πολιτείαν αὐτοῦ καὶ ἀρετὴν, 

ἀνάλισκε; πῶς δ᾽ αὐτὸς ᾿ἀντώνιος, εἴ τι τοιοῦτον ἐγώ : 

γνωῶδκε, τὰ ἐνέχυρα τὰ νῦν ὄντα πρὸ τοῦ βουλευτηρίου ᾿ 

χατέλιπεν ἡμῖν, μητέρα καὶ γυναῖκα καὶ μειράχιον. 

υἱόν; οἱ χλαίουσι χαὶ δεδίασι νῦν οὐ τὴν Ἀντωνίου. 

πολιτείαν, ἀλλὰ τὴν τῶν ἐχϑρῶν δυναστείαν. Ξ 
ταῦτα μὲν δὴ πρὸς ὑμᾶς ἐξενήνοχα δεῖγμα τῆς 

Ἀντωνίου τε ἀπολογίας καὶ Κικέρωνος μεταβολῆς 

β 

ὅ γε] σε Ὺ 10 ἀσήμαντον δαποίαὐίοπθηι τηθτρΊ Δ] Θτ 6888 
οἷ. Μεπᾶ:: “οὐβοαγιμῦ; Ηδεν. Ρ. 69 δαὺ οοσταρύστη 6586 Ῥυύΐαν!ῦ 
ααὖὺ ἀκέλευστον ᾿πίο]]ορσοπάστῃ, 568 οϑὺ “Ἰπβίρηῖο τηρΊβύταῦτιβ Ὁ111|8 
ΠΟ ΠΒΔΌΘΗΒ᾽ ἡγεῖσϑε οἱ. Μοπᾶ.; δᾶ ἡγεῖται Βαθδυά! Κικέρων 
11 ἤϑελεν Μυβρτ., ἦλϑεν 11 τὶ, ἤμελλεν 5Βογ. ΒΚ. 2ὅ δείγματα 
οἱ. Νδυοκ 26 διαβολῆς ἰάθπι, 80 οὗ 8 188. 192 ἐν 



᾿ Ῥιδονιῖδ ργὸ Απίον. ογαίϊο] ἘΜΦΎΛΙΩΝ 10. 9551 

παραίνεσιν δ᾽ ἐπιϑήσω τοῖς εὖ φρονοῦσι μήτε ἐς 
τὸν δῆμον μήτε ἐς Ἀντώνιον ἁμαρτάνειν μηδὲ ἔχ- 

ὥρας χαὶ κινδύνους ἐπάγειν τοῖς κοινοῖς. νοσούσης 

ἔτι τῆς πολιτείας καὶ ἀπορούσης τῶν ὀξέως ἀμυνούν- 

ὅτων, δύναμιν δ᾽ ἐν τῇ πόλει συστησαμένους, πρὶν 

ϑορυβῆσαί τι τῶν ἔξω, τὴν ἀρχέσουσαν, τότε τοῖς 

ἑχάστοτε ἐπείγουσιν ἐφεδρεύειν καὶ κρίνειν, οὺς ἂν 

᾿ ἐϑέλητε, δυναμένους τὸ κεχριμένον τελεῖν. πῶς οὖν 

ἔσται ταῦτα; ἐὰν Ἀντώνιον μὲν ἐῶμεν ἐς πρόφασιν 
τὸ ἢ χάριν τοῦ δήμου τὴν Κελτικὴν ἔχειν, Ζέκμον δὲ μετὰ 

τριῶν ὧν ἔχει τελῶν ἐνθάδε καλῶμεν καὶ ἀφικόμενον 

᾿ἐχπέμπωμεν ἐς Μακεδονίαν, τὰ τέλη κατασχόντες. εἶ : 

δὲ καὶ τὰ ἀπ’ Ἀντωνίου μεταστάντα δύο πρὸς ἡμᾶς 

μετέστη, καϑάπερ φησὶ Κικέρων. καὶ τάδε καλῶμεν ἀπὸ 

τὸτοῦ Καίσαρος ἐς τὴν πόλιν. οὕτω γὰρ πέντε τελῶν ἡμῖν 

᾿ ὑπαρχόντων ψηφιξοίμεϑα ἄν, ὅ τι δοκιμάξοιμεν, ἐγκρα- 

τῶς, ἐς οὐδενὸς ἀνδρὸς ἐλπίδας αἰωρούμενοι. 

0 καὶ τάδε μὲν εἴρηται τοῖς ἄνευ φϑόνου καὶ φιλο- 

“ψικίας ἀκροωμένοις" τοῖς δὲ ἀπερισκέπτως καὶ ἀπαρα- 

39 σχεύως δι’ οἰκείαν ἔχϑραν ἢ φιλονικίαν ἐκϑορυβοῦσιν 

᾿ ὑμᾶς χριτὰς παραινῶ μὴ ταχεῖς εἶναι μηδὲ προπετεῖς 

ἐς ἄνδρας μεγίστους τε χαὶ στρατιᾶς ἄρχοντας ἱκανῆς 

μηδὲ ἄκοντας ἐχπολεμοῦν, ἀναμιμνησχομένους Μᾶαρ- 

| χίου τε τοῦ Κοριολανοῦ καὶ τὰ ἔναγχος δὴ ταῦτα 

ἡ Καίσαρος, ὃν στρατιᾶς ὁμοίως ἡγούμενον καὶ σπον- 

| δὰς ἀρίστας ἂν ἡμῖν γενομένας προτείνοντα προπετῶς 
Ι 
Ι : 

9. ἴῃ γϑυθὶβ ἐς πρόφασιν Βδροβὶὺ Μοπᾶ., εὐπροφάσιστον χάριν 
᾿ 61. Ηδττ,. Ρ. 6954.: δὖ οτηηΐῶ Ὅ6η6 ΒΌΘΓΘ νἱἀθηύυγ, 51 τοῦ δήμου 
Θἰϊδιη δὰ ἐς πρόφασιν γοΐδγαβ, οἵ 1 8 4θ6 ἐς πρόσχημα τῆς 

. πατρίου πολιτείας 145ᾳ. Κικέρων, ἀντὶ τοῦ Καίσαρος, καὶ 
τάδε καλῶμεν ἐς τὴν πόλιν οἱ. Νοπα,, 568 ἔδοῖ16 Βιθαπάϊαβ ροβὺ 
Κιχέρων: καὶ οὐ πρὸς Καίσαρα 22 τε οἵη. Υ͂ 

48α.6. 
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259 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Γ΄. [4ηὲ. Θαἴϊία οράογο ἐμϑούν: 

πολέμιον ψηφισάμενοι τῷ ὄντι πολέμιον ἠναγχάσαμεν 

γενέσϑαι, φείδεσθαι δὲ καὶ τοῦ δήμου πρὸ βραχέος 

τοῖς φονεῦσι τοῖς Καίσαρος ἐπιδραμόντος. μὴ ἐς ὕβριν 
αὐτοῦ δοκῶμεν τοῖς μὲν ἡγεμονίας ἐϑνῶν διδόναι, 
Ζέχμον δὲ ἐπαινεῖν, ὅτι τοῦ δήμου νόμον ἀκυροῖ, καὶ 

ἄντώνιον πολέμιον κρίνειν, ὅτι τὴν Κελτικὴν ἔλαβε παρὰ 
τοῦ δήμου. ὧν τοὺς μὲν εὖ βουλευομένους ἐνθυμεῖσθαι 
χρὴ ὑπὲρ τῶν ἔτι πλανωμένων, τοὺς δ᾽ ὑπάτους καὶ δη- 

μάρχους πλείονας κινδυνεύουσι τοῖς κοινοῖς γενέσϑαι᾽, 

ὧδε μὲν ὃ Πείσων ἀπελογεῖτο καὶ ὠνείδιξεν ὁμοῦ" 

καὶ ἐφόβει καὶ σαφῶς αἴτιος ἐγένετο μὴ ψηφισϑῆναι 

πολέμιον ᾿ντώνιον. οὐ μὴν ἐκράτησε τῆς Κελτικῆς, 
αὐτὸν ἄρχευν᾽ οἱ γὰρ τῶν σφαγέων φίλοι τὲ καὶ συγ- 

γενεῖς ὑπὸ δέους ἐκώλυσαν, μὴ τοῦ πολέμου λυϑέντος 

ἐπεξέλϑον τὸν φόνον Καίσαρι συναλλαγείς" διὸ καὶ 

στασιάξειν αἰεὶ παρεσκεύαζον Καίσαρά τε καὶ ἈἌντώ- 

νιον. ἐψηφίσαντο δ᾽ Ἀντωνίῳ προαγορεῦσαν Μακε- 

δονίαν ἀντὶ τῆς Κελτικῆς ἔχειν" τὰς δὲ ἄλλας ἐντολάς. 
εἴτε λαϑόντες εἴτ᾽ ἐξεπίτηδες, Κικέρωνα συγγράψαι τὲ 

καὶ δοῦναι τοῖς πρεσβεύουσι προσέταξαν. ὃ δὲ τὴν 

γνώμην παραφέρων συνέγραφεν ὧδε" Μουτίνης ᾿ντώ- 
νιον εὐθὺς ἀπανίστασϑαι καὶ Δέκμῳ τὴν Κελτικὴν 

μεϑιέναι, ἐντὸς δὲ Ρουβίκωνος ποταμοῦ, τοῦ τὴν 
᾿Ιταλίαν δρίξοντος ἀπὸ τῆς Κελτικῆς, ἡμέρᾳ ῥητῇ γενό- 

1 ἠναγκάσαμεν 616]. οὐ Μύβρτ., ἠνάγκασαν ΟἹ, απο ξοτί. του ποσὶ 
ἀδροθραύ, οοοσίβεϊδ Ο 9 πλείονας οοτγαρύυτη; πλείονος οἱ. οι. 
ἡγεμόνας Μοπά. 901]. ΜΊξητ. ο. 118 οχύσ., παιῶνας Μδάγιρ, Αἄνθυβ, 
αὐτὸ. ΠΠΡ. 115α.. κηδεμόνας α΄. ϑδηροτ, αὖ ΝΜ ὁπ. ἴῃ ΘΧΘΙΏΡ]Δ1Ὶ1 580 δᾶ- 
ποίωνὑὐ 14 ὑπὸ δέους Βρυτῖδ, 6588 οἱ. Μ6πη4., Θοπέτα [τ ΒΙ ΒΟ ΟΥΒΚΥ 
Ῥ. 448 19 ἡπεθμιι 8θὲν ἐθηιογο (ὑ, ἁλόντες οἱ. Μοπά., 564 οβύ: 
“φοηβθηβα ἰδοϊο’ (Κ6Ὶ) 20 πρεσβεύσουσι οἱ. Μεπά., οὗ. ῥγαθί. 

17 ἐψηφίσαντο] ἀδταυτα ρῥτϊά. Νοη. σ8π., οἵ, Οἵο. ῬΆΙ. 6,1 88. 
19 Κικέρωνα συγγράψαι) αὖ οἵ, Ὀγαχμαδπη Τ᾽ Ρῥ. 176 βα. Ξ 

ἘΞ ΈΤΕΣ 



5.6. Αηίοηῖο τοαα τίνι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Γ΄. ᾿ 363 
43α.0. 

μένον ἐπιτρέψαι τὰ χαϑ'’ ξδαυτὸν ἅπαντα τῇ βουλῇ. 

οὕτω μὲν φιλονίκως τε καὶ ψευδῶς «τὰς» ἐντολὰς ὃ 352 

Κικέρων συνέγραφεν, οὐδεμιᾶς ἔχϑρας τοσῆσδε ὑπού- 

σης, ἀλλ᾽, ὡς ἔοικε, τοῦ δαιμονίου τὰ κοινὰ ἐς μετα- 

5 βολὴν ἐνοχλοῦντος καὶ αὐτῷ Κικέρωνι κακῶς ἐπυνοοῦν- 

τος. ἄρτι δὲ καὶ τῶν Τρεβωνίου λειψάνων κομισϑέντων 508 

χαὶ τῆς ἐς αὐτὸν ὕβρεως γνωσϑείδσης ἀκριβέστερον, 

οὐ δυσχερῶς ἡ βουλὴ τὸν 4ολοβέλλαν ἔχρινεν εἶναι 

9 πολέμιον. 

2 ἘΣκοοἱ δ᾽ ἐς τὸν Ἀντώνιον ἀπεσταλμένοι πρέσβεις, αἷ- 384 

' δούμενοι τῶν ἐντολῶν τὸ ἀλλόκοτον, οὐδὲν μὲν ἔφα- 

σαν, αὐτὰς δ᾽ ἐπέδοσαν αὐτῷ. καὶ ὁ Ἀντώνιος σὺν 

ὀργῇ πολλὰ ἔς τε τὴν βουλὴν καὶ τὸν Κικέρωνα ἀπερ- 

β φίπτει, βυύβεζων, ὅτι πανυγε μν τὸν τὰ μόγεσει 

Κικέρωνα ὃὲ οὐ νομίζουσιν, ὃν Καῖσαρ ν εἷλε πο- 

Ι λέμῳ καὶ οὐχ ἀπέχτεινε. ΤΩΡ δὲ τοὺς ἐχείνου 

φονέας προτίϑησι τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ Ζέκμον Καί- 

᾿ Θαρι μὲν ὄντα φίλον ἀμήσει ἀνδγοψθνον δὲ αὐτοῦ 

1 γενόμενον ἀγαπᾷ, καὶ τῷ μὲν παρ᾽ οὐδενὸς μετὰ Καί- 

σαρα λαβόντι τὴν Κελτικὴν προστίϑεται, τῷ δὲ παρὰ 

, τοῦ δήμου βυβύμεν πολεμεῖ. “τῶν τε ἐψηφισμένων μοι δῦ 

' τελῶν τοῖς μὲν αὐτομολήσασι ἤρα δίδωσι. τοῖς δὲ 

᾿ παραμείνασιν οὔ, διαφϑείρων οὐκ ἐμοὶ μᾶλλον ἀλλὰ 
"τῇ πόλει τὰ τα δρυβαοὐηβρεὸ καὶ τοῖς μὲν ἀνδροφόνοις 3206 

. ἀμνηστίαν ἔδωκεν, ἧ κἀγὼ ϑυνεθέμην διὰ δύο ἄνδρας 

᾿ αἰδεσίμους᾽" Ἀντώνιον δὲ καὶ 4ολοβέλλαν ἡγεῖται πολε- 

ἱ ̓ Μίους, ὅ ὅτι τῶν δεδομένων ἐχόμεϑα. ἥδε γάρ ἐστιν ἡ 

᾿- Εποννοὶ 3τὰς) ἐντολὰς οἱ. ὅοινν., το. Μη. δκακὸν 
Τ᾿ οἷ, Μϑῃ θ τοῦ ἃπίθ τρεβωνίου δὰ. ἱ 12 ἀπέδοσαν Υ 

Πτθρις (ται ογι.}Β 21 προτίϑεταιϊ τῷ δὲ] δἰδὲ ᾿πονὸ Ο, 56α 
οἷ ν. 21 ἀντώνιον 34 παραμένουσιν ἱ 
τς Αρριαάχῦβ Π. 28 
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864 ἘΜΦΥΛΙΩΝ ΓΤ, [πὲ. Ἠοθίἐθ ὑιια φαύιι: 

ἀληϑὴς αἰτία' κἂν ἀποστῶ τῆς Κελτικῆς. οὔτε πολέ- 
μιος οὔτε μόναρχός εἶμι. ταῦτα μέντοι μαρτύρομα 
λύσειν τὴν οὐχ ἀγαπωμένην ἀμνηστίαν". ἄ 

τοιάδε πολλὰ εἰπὼν ὁ Ἀντώνιος ἀντέγραφε τῷ δόγ- ( 
ματι τῇ μὲν βουλῇ πεισϑῆναι ἂν ἐς ἅπαντα ὡς πατρίδι. 

Κιχέρωνι δὲ τῷ συγγράψαντι τὰς ἐντολὰς ὧδε ἀποχρί- 

νεσϑαι" “ὁ δῆμος ἔδωκέ μοι τὴν Κελτικὴν νόμῳ, καὶ 
Ζέχμον ἀπειϑοῦντα τῷ νόμῳ μετελεύσομαι καὶ τοῦ 
φόνου δίκας ἀπαιτήσω μόνον ὑπὲρ ἁπάντων, ἵνα καὶ 
ἡ βουλὴ καϑαρεύσῃ ποτὲ τοῦ μύσους; ἐμπιπλαμένη 

νῦν διὰ Κικέρωνα Ζέκμῳ βοηϑοῦντα᾽. τάδε μὲν ὁ 
Ἀντώνιος εἶπέ τε καὶ ἀντέγραψε, καὶ ἡ βουλὴ. αὐτὸν 
αὐτίκα ἐψηφίξετο᾽ εἶναι πολέμιον καὶ τὸν ὑπ᾽ αὐτῷ, 

στρατόν. εἰ μὴ ἀποσταῖεν αὐτοῦ" Μακεδονίας δὲ χαὶ 

τῆς ᾿Ιλλυρίδος αὐτῆς καὶ τῶν ἕν ἀμφοτέραις ὑπολοί- 

πῶν στρατῶν Μᾶρχον Βροῦτον ἄρχειν, μέχρι καταᾶ- 

σταίη τὰ κοινά. ὃ δὲ ἴδιόν τὲ εἶχεν ἤδη στρατὸν καὶ 
παρὰ ᾿“πουληίου τινὰ προσειλήφει καὶ ναῦς. εἶχε μα- 

κράς τε καὶ ὁλκάδας καὶ χρημάτων ἐς μύρια καὶ ἕξα- 

κισχίλια τάλαντα καὶ ὅπλα πολλά, ὅσα ἐν 4Δημητριάδι 
Γαΐῳ Καίσαρι ἐκ πολλοῦ γιγνόμενα εὗρεν" οἷς ἅπασιν 

αὐτὸν ἡ βουλὴ τότε ἐψηφίζετο ἐς τὰ συμφέροντα τῆς 

πατρίδος χρῆσϑαι. ἐψηφίσαντο δὲ καὶ Κάσσιον ἄρχειν 
τε Συρίας καὶ πολεμεῖν “΄Ιολοβέλλᾳ". τούς τε ἄλλους, 

μ᾽ ὅσοι τινὸς ἔϑνους ἢ στρατοῦ Ρωμαίων ἄρχουσιν ἀπὸ. 

ὅ τηϑ]τα δαὺ ὡς πατρίδι (ζσυμφέρον » (Β' τα 1118 Ἰδτῃ ον. ν. Τὸ 
οὐ ΒοΒΘΏ ΚΙ. 1179) δαὖ ουτα Καὶ] ὡς πάτριον θ τῴοιη. ἃ 685α. ἀπὸ- 
κρίνασϑαι ,5ὁ [10 ἀναπιμπλαμένη οἱ. ρου. ». 10 18 ὑπ᾽ 1, ἐπ᾿ Ὁ, 
οἨυη θην ίι6 οι 60 οφογοίξιηι Ὁ; καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τὸν στρατὸν οἱ. Μπά. 
2ὅ τινὸς ΒΚ., τινὲς Π}0τ], ααοα ἐδποηῦ Νάῦοκ οὐ Κυαίὸ Ρ. 4 ὁ 
βπ τοῖς ἐς ἘΒΌΙΒΗΕΝ, ΒΡ ΘΉΡΣΤΕ ΞΟ ΠῚ 

ὃ πεισϑῆναι ἂν] αὖ οὗ υθχηδπηη 1" Ρ. 182 5α. 18 πολέμιον] 
ουταὺ ρρ., οἵ. 101. Ρ. 186 18 ἀ6 Ἀρυϊ]οῖο οὗ, δὰ ΤΥ 8. 81 

ὔ " 



Οεδαγῖβ ἀοἰθϑονλαίοη. 65] ἘΜΦΥΛΊΩΝ Τ'. 8500 
43α. Ὁ. 

τῆς Ἰονίου ϑαλάσσης ἐπὶ τὴν ἕω, πάντας ὑπακούειν, 

ἐς ὅ τι προστάσσοι Κάσσιος ἢ Βροῦτος. 

4 ὧδε μὲν ὀξέως σὺν ἀφορμῇ τοὺς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον 361 
ἐξελάμπρυνον. καὶ ὁ Καῖσὰρ ἕχαστα μαϑὼν ἠπόρητο, 

τὴν μὲν βατῶν ἡγούμενος εὐπρέπειαν ἐσχηκέναι 

ὐρυπίας καὶ ἔλεον συγγενῶν ἀνδρῶν καὶ ὁμοτί- 

μῶν, χαὶ τὰς βραχυτέρας ἡγεμονίας. ἀσφάλειαν" Ζέχκμῳ; 

τὲ τὴν Κελτικὴν βεβαιοῦντας ᾿Ἀἀντωνίῳ δόξαι περὶ τυ- 

θαννίδος διαφέρεσθαι, ᾧ προσποιήματι καὶ αὑτὸν ὑπ- 

ιο ἄγεσθαι χατ᾽ Ἀντωνίου" τὸ δὲ καὶ Ζ᾽ολοβέλλαν πολέμιον 265 

Ψηφίσασϑαι δι᾽ ἕνα τῶν ἀνδροφόνων ἀναιρεϑέντα καὶ 

Βρούτῳ καὶ Κασσίῳ τὰς ἡγεμονίας ἐς τὰ μέγιστα ἔϑνη 

β διαλλάξαι σερωτόκεδά τε δοῦναι πολλὰ ἀϑρόως καὶ 

χρήματα καὶ ἡγεμόνας ἡγεμόνων ἀποφῆναι πάντων, 

τὅσοι πέραν εἰσὶ τῆς ᾿Ιονίου ϑαλάσσης, σαφῶς εἶναι τὴν 

͵ μὲν Πομπηίου μοῖραν ΟΟΌΟΎΨΙΝΝΝ τὴν δὲ Καίσαρος καϑ- 

Ι αἰρούντων. ἐνεθυμεῖτο δὲ καὶ τῆς ἐς αὑτὸν ὡς μειρά- 268 

| ἄιϊιον τέχνης, εἰχόνα μὲν αὑτῷ καὶ ἀψφοδθρίυν παρασχόν- 

᾿ τῶν καὶ ἀντιστράτηγον ἀποφηνάντων. ἔργῳ δὲ ἴδιον 

ἡ αὐτοῦ τὸν στρατὸν ὄντα ἀφαιρουμένων" ὑπάτων γὰρ 

᾿ δυστρατηγούντων οὐδὲν εἶναι τὸν ἀντιστράτηγον. τά 5364 
ἢ ΕΝ 

τὲ γέρα τοῖς ἀπὸ Ἀντωνίου ΚΡΡῊΝ μεταστᾶσιν ἐψηφι- 

σμένα τοὺς αὑτῷ σερανενημύψονο ἀτιμοῦν" χαὶ τὸν πό- 

᾿ 

ὗ 
Ϊ 

3» ὅλως αὑτῷ μὲν αἰσχύνην ἔχευν, ἔργῳ δὲ τὴν 
' “ν ἀποχρῆσϑαί οὗ κατὰ Ἀντωνίου. μέχρι καϑέλω- 

Ἷ ἅπλ}8 σὺν προῖκα ἀφορμαῖς τηϑ αὺ Μοπᾶ., οεόγὶ ἐπιροΐι (ἰ. 8. 
Ἷ ἐπ ἔθ Ο, οὐ Υ8.310. «4 ἠπόρειτο (810) ὉξΖ 8 ἐλέου ἱ 
Ὶ Βαΐ, δὲ ΥΡ, Βοος αἀποᾶάτπθ Ὀοπῦτη δόξαν 9 αὐτὸν 
ἩΡΥ, συγ. Μοεπᾶ. 9. 5ᾳ. ὑπαγαγέσϑιαι ταϑ]τα οατῃ Μαπά. 

τὸν ᾿Ἰτὶ, οοὐτ. Μοπά., ἰὔθτη οοττοχὶ ν. 18 οὐ 30 21 στρα- 
ων ὉΪ 99 αὐξαστᾶσι μόνοις οἷ. Μεπᾶ., οοπέτα Κταί 

38 οὐ 234 αὐτῷ ἸἰΌγ]., οοΥτ. Μοπα. 2ὅ ἀποχρήσασϑαι Ϊ 

29 Ἐ 

β 
β 
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3856 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Γ΄ [Π|γέϊι εἰ Οαοβαν αὐ Μίαν, 

σιν αὐτόν. ταῦτα λογεξόμενος ἐπέκρυπτε καὶ ϑύων( 

ἐπὶ τῇ δεδομένῃ ἀρχῇ πρὺς τὸν στρατὸν ἔφη᾽ “᾿χαὶ τάδε; 

μοι "ΑΒ ὑμῶν, ὦ συστρατιῶται. μέγαν οὐ νῦν, ἀλλ᾽ 
ἐξ οὗ τὴν ἀρχὴν ἐδίδοτε᾽ χαὶ γὰρ ἡ βουλὴ δι’ ὑ ᾿ 

ἔδωχεν. ὥστε ἐμὲ χαὶ τούτων ἴστε τὴν χάριν ὑμῖν. 

ὀφλήσοντα καί, ἢν οἱ ϑεοὶ παρέχωσιν εὐπραγεῖν, ἀπο- 
δυϑόντα ἀϑρόως᾽". Δ 

ὃ μὲν οὑτωσὶ τὸν σερετὸν οἰκειούμενος ὑπήγετο, 
τῶν δὲ ὑπάτων Πάνσας μὲν ἀνὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐξενάγει, 

Ἵρτιος δὲ τῷ Καίσαρι τὸν στρατὸν ἐμερίζετο καί, ὦρυ 

αὐτῷ πόημν τῆς βουλῆς ἐν ἀπορρήτῳ λέλεχτο, ἐς 

μέρος ἤτει τὰ δύο τέλη τὰ παρὰ Ἀντωνίου μεταστ' 

εἰδὼς τάδε ὄντα τοῦ στρατοῦ τὸ ἀξιολογώτατον. ᾿ 

ὁ μὲν Καῖσαρ ἅπαντα συνεχώρει, μερισάμενοι δὲ ἐχεί- 
μαΐον μετ᾽ ἀλλήλων. παροδεύοντος δὲ τοῦ χειμ 

ἤδη Δέκμος μὲν ἔχαμνεν ὑπὸ λιμοῦ, Ἵρτιος δὲ 
Καῖσαρ ἐς τὴν Μουτίνην ἐχώρουν, μὴ κάμνοντα ἷ 

Δέκμου στρατὸν ὃ Ἀντώνιος παραλάβοι. ἀκριβῶς δὲ᾽ 

τῆς Μουτίνης φυλασσομένης ὑπὸ τοῦ Ἀντωνίου, παν-᾿ 

συδὶ μὲν οὐ συνεπλέκοντο αὐτῷ Πάνσαν περιμ 
τες, ἱππομαχίαν δ᾽ ἦσαν πυκναί, πολὺ μὲν πλείοι 

ἱππέας ἔχοντος Ἀντωνίου" τοῦ πεδίου δὲ ἡ δυσχέρεια, 
διὰ χειμάρρους ἐχτεταφρευμένου, τὴν πλεονεξίαν τὸ 
πλῆϑος ἀπεστέρει. ΓΊ 

χαὶ τάδε μὲν ἦν ἀμφὶ τῇ Μουτένῃ, τὰ δ᾽ ἐν ἡ 
τῶν ὑπάτων οὐ παρόντων ὁ Κικέρων ἦγεν ὑπὸ δὴ 

μοκχοπίας" καὶ συνεχεῖς ἦσαν ἐχχλησίαι, ὅπλα τε εἰργά- 

ἕξετο συναγαγὼν τοὺς δημιουργοὺς ἀμισϑὶ καὶ 

1 ἀπέκρυπτε Ὁ 6 ὀφλήσανταῦζά᾽ Ἥ 8 ὑπήγετο] ἠπείγετι 
γ 10 τὸν οα. Υ͂ 12 παρὰ] ἀπ᾽ τοδ]υϊ Μοηᾶ., υὖ ἸορτθαΣ 
οθύθυ!β ἸΟοἱβ 18 παραλάβην 19 5ᾳ. πανσυδὶ Β, πασσυὸ 
Υ͂, πανσυδεὶϊ, αποᾶ ἔοτῦ. ργαοίοεγθπαθμ, οἵ. Καμηδσ- Β] 585 "2 Ρ.308 
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συνέλεγε χαὶ βαρυτάτας ἐσφορὰς τοῖς Ἀντωνίου φί- 

ἥλοις ἐπετίϑει. οἱ δὲ ἑτοίμως ἐσέφερον ἐχλυόμενοι τὴν 

διαβολήν, μέχρι Πούπλιος Οὐεντίδιος. ἐστρατευμένος τὲ 

Γαΐῳ Καίσαρι καὶ ἀντωνίῳ φίλος ὥν, οὐκ ἤνεγκε τὴν 

αβαρύτητα τοῦ Κικέρωνος. ἀλλ᾽ ἐς τὰς Καίσαρος ἀποι- 

χίας ἐχδραμὼν ὡς γνώριμος δύο ἐς τὸν Ἀντώνιον ἀν- 

ἐστράτευσε τέλη καὶ ἐς τὴν Ῥώμην συλλαβεῖν Κικέ- 
᾿ρῶνα ἠπείγετο. τότε μὲν δὴ ϑόρυβός τε ἦν ἄπλετος., 
χαὶ τέχνα καὶ γυναῖχας ὑπεξέφερον οἱ πλείους μετὰ 

1ὸ δυσελπιστίας, χαὶ ὁ Κικέρων τῆς πόλεως ἀπεδίδρασχε. 
ὶ ὁ Οὐεντίδιος μαϑὼν ἐς τὸν Ἀντώνιον ἀνέστρεφε. 

διακλειόμενος δὲ ὑπὸ Καίσαρός τὲ καὶ ἹΙρτίου ἐς τὴν 

“Πικηνίτιδα παρῆλθε καὶ τέλος ἄλλο συλλογίσας ἐφή- 
δ τοῖς ἐσομένοις. οἱ δὲ ἀμφὲ τὸν Καίσαρα. τοῦ 

Πάνσα μετὰ στρατιᾶς πλησιάξοντος, Καρσουλήιον αὐτῷ 

προσέπεμπον ἄγοντα τὴν Καίσαρος στρατηγίδα τάξιν 

χαὶ τὸ Ἄρειον τέλος ἐς βοήϑειαν τῆς διόδου τῶν στε- 

νῶν. ὁ δὲ Ἡντώνιος τῶν μὲν στενῶν ὑπερεῖδεν ὡς 
οὐδὲν πλέον ἢ κωλύσων ἐν αὐτοῖς. ἐπιϑυμίᾳ δὲ ἀγῶ- 

νος. οὐκ ἔχων τοῖς ἱππεῦσιν ἐλλαμπρύνασϑαι διὰ τὸ 

πεδίον ἑλωδέστερον ὃν χαὶ τεταφρευμένον. δύο ἐν- 

ἤδρευσε τέλη τὰ ἄριστα ἐν τῷ ἕλει, τῆς ὁδοῦ, χειρο- 

“ς, οὐχ] οὐκέτι οἱ. Μοπά., ρμοββὶβ οὐΐδιυι οὐκ ἤνεγκεν {ἔτι 
θ 56. νΘΥ 18 ἐς τὸν ἀντώνιον ἀο] οὐϊ5 Μοπᾶ. ταδ]αἱὺ ἐστράτευσε, 56α 16- 
ΠΟΗΪ θ.κ τουοοδύϊβ δα Απίοηὶὶ τ1]1 ϊατη" τϑοῖθ νου ϊῦ βομν. 8 δὴ 

Ὅτι. [Ὶ ἀνέστρεφε] ἔστρεφε ταδ]αἱὐ ΝΙοπᾶ., οοπίοἷο ἀπέστρεφε 
12 δὲ] τὲ 18 πικηνίτιδα Υ, πικηνήτιδα Βὶ 1ὅ πάνσου ἱ 
αρσουλήιον] Ἰύθτη ὃ 314 8Βη. 282. “Δα πασα" ποταϊηϑπὺ οδέθτὶ 
ποίοτοβ, οἵ. ΜύμΖου ἂρ. Ῥϑὰὶν -Υββονα 8, 2 ». 1689 οὐ ὙΥ. 
θΠ]χ6 (γ. δ 1 8 188) ». 868 (Δἄπ. 8) 20 τὸ ὉΠ ροβαϊῦῦ 

Π 86(ᾳ. ἀθ γοπέϊαϊο οἵ. Ο. Ε. βομιοίας, ῬΆΠΟΙ. δῚ (1899) Ρ. 
108 5αα.. ὉὈὶ ν. ἀθ ῥυϊουϊθτιβ 14 564. ἀθ πύμαθτο οορίϑτττα 

τόθ ἂρ. Ὀυυχαδηη 1" Ρ. 465 5α. 
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908 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Τ΄, [ριρσηα αὐ Ῥογιίηιν (αἸ]ογινηὶ 

ποιήτου καὶ στενῆς οὔσης, ἑκατέρωϑεν τῷ δόνακι κρύ-- 
πτῶν. Καρσουληίου δὲ καὶ Πάνσα τὰ στενὰ νυχτὸς 
διαδραμόντων, ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ μόνοις τοῖς Ἀρείοις καὶ 

πέντε ἄλλαις τάξεσιν ἐς τὴν χειροποίητον ὁδὸν ἐσβα- 
λόντων, ἔτι καϑαρεύουσαν πολεμίων, καὶ τὸ ἕλος ἑκατέ-. 
ρῶωϑεν ὃν περισκεπτομένων, ὅ τε δόναξ διακινούμενος 

ὑπωπτεύετο, καὶ ἀσπὶς ἤδη που καὶ κράνος ἐξέλαμπε, 
χαὶ ἡ στρατηγὶς Ἀντωνίου τάξις αὐτοῖς αἰφνίδιον ἐπ: 

ἐφαίνετο ἐκ τοῦ μετώπου. οἱ δ᾽ Ἄρειοι περιξιλημμένοι 

τε πάντοϑεν καὶ οὐδαμόσε διαδραμεῖν ἔχοντες ἐκέλευον 
«τοὺς νεήλυδας». εἰ παραγένοιντο, μὴ συνεφάπτεσϑαι 

σφίσι τῶν πόνων, ὡς μὴ συνταράξειαν αὑτοὺς ὑπὸὺ 
ἀπειρίας, τῇ στρατηγίδι δὲ Ἀντωνίου τὴν Καίσαρος 

στρατηγίδα ἀντέταξαν" αὐτοὶ δὲ ἐς δύο διαιρεϑέντες 

ἐνέβαινον ἐς ἑκάτερον ἕλος, καὶ αὐτοῖς ἐπεστάτουν τῇ 

μὲν ὃ Πάνσας. τῇ δὲ ὁ Καρσουλήιος. δύο δὲ τῶν ἑλῶ 
ὄντων δύο ἦσαν οἱ πόλεμοι, τῇ διόδῳ εἰργόμενοι μὴ 

γινώσκειν τὰ ἀλλήλων" καὶ κατὰ τὴν δίοδον αὐτὴ 

αἱ στρατηγίδες πόλεμον ἄλλον ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐπολέμουν 

γνώμη δὲ ἦν τοῖς μὲν Ἀντωνίου τοὺς Ἀρείους ἀμύ 

νασϑαι τῆς αὐτομολίας οἷα προδότας σφῶν γενομένους 

τοῖς δ᾽ ᾿ρείοις ἐκείνους τῆς ὑπεροψίας τῶν ἐν Βρεν 

τεσίῳ διεφρϑαρμένων. συνειδότες τε ἀλλήλοις τὸ κρά 

τιστον ὡς εἴη τῆς ἑκατέρου στρατιᾶς, ἤλπιζον ἐν τῷδε 

2. χαὶ Πάνσα] καὶ πάντα Ὀξ, καὶ πάντων ὃ, οτὰ. (, δά 6η8 
οι ἰορφίοηθ ηναγϊα, ἸΛΌΤΑΘΤΟ Βἰ Πρ Ϊ]ΑΤῚ ῬΟΥ͂ΓΟ πΒῈ8 456. ἐκ 
βαλλόντων Ὁ ὅ τὸ ἕλος {τὸν οἱ. Νδθοῖ, 86 οἵ. δὰ 18 112. 
ὁ κινούμενος ἱ τ καὶ κράνος οτη. Υ̓͂ 11 {τοὺς νεολέχτους νὸ 
«τοὺς νεήλυδας) δάἀοπάυμπι οἱ. ϑομν. ὁχ 12 αὐτοὺς 107], ΟΟΥΤ. 
Μοηᾶᾷ. 1ῦ ἕλος] τέλος: Ὁ 17 διειργόμενοι οἱ. Κ 611 ΟὉ ΒΊαύατη 
28 τε οτη. Β 24 εἴῃ] εἶεν ταδ]ίτα οατα ϑομν,., οοπέγτα Κυαύὺ Ρ. 

8 5αᾳᾳ. ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ] αἴθ ΧΙΥ͂ τηθηβ18 ΑΡυ1]15, οἵ. ατοθθο 8. 
Ὄχυσηδηῃ 1" ῥ. 4ὅ8 5αα. δ 
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τῷ ἔργῳ μόνῳ τὸν πόλεμον κρινεῖν. καὶ τοῖς μὲν αἷ- 
δὼς ἦν τὸ δύο τέλεσιν οὖσιν δι’ ἑνὸς ἡσσᾶσϑαι, τοῖς 
δὲ φιλοτιμία μόνοις τῶν δύο χρατῆσαι. 

οὕτω μὲν ἀλλήλοις ἐπήεσαν διωργισμένοι τε καὶ 

φιλοτιμούμενοι. σφίσι μᾶλλον ἢ τοῖς στρατηγοῖς οἰκεῖον 

ἡγούμενοι τόδε ἔργον ὑπὸ δὲ ἐμπειρίας οὔτε ἠλάλαξαν 
οὐκ ἐχπλήξοντες ἀλλήλους, οὔτε ἐν τῷ πόνῳ τις 

αὐτῶν ἀφῆκε φωνὴν οὔτε νικῶν οὔτε ἡσσώμενος. περι- 

ὅδους δὲ οὐκ ἔχοντες οὔτε δρόμους ὡς ἐν ἕλεσι καὶ τά- 

φροις, ἀραρότως συνίσταντο, καὶ οὐδέτεροι τοὺς ἑτέρους 

ὥσασϑαι δυνάμενοι τοῖς ξίφεσιν ὡς ἐν πάλῃ συνεπλέ- 

ο. πληγή τε οὐδεμία ἦν ἀργός. ἀλλὰ τραύματα 
φόνοι καὶ στόνοι μόνον ἀντὶ βοῆς" ὅ τε πίπτων 

εὐθὺς ὑπεξεφέρετο. καὶ ἄλλος ἀντικαϑίστατο. παρ- 

κυνέσεων δὲ ἢ ἐπιχελεύσεων οὐχ ἐδέοντο, δι᾽ ἐμπειρίαν 
ἔχαστος ἑαυτοῦ στρατηγῶν. ὅτε δὲ καὶ χάμοιεν, ὥσπερ 

ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἐς ἀναπνοὴν ὀλίγον ἀλλήλων δὲ- 

ἴσταντο καὶ αὖϑις συνεπλέχοντο. ϑάμβος τε ἦν τοῖς 
"ξήλυσιν ἐπελϑοῦσι, τοιάδε ἔργα σὺν εὐταξίᾳ καὶ σιωπῇ 

γιγνόμενα. ἐφυμάσε, 

᾿ πονουμένων δὲ ὧδε πάντων ἑὸς φύσιν ἀνϑροωπί- 

ν, ἡ μὲν ὅσραξηγὶς ἡ Καίσαρος ἅπασα διεφϑάρη, 

ῶν δὲ Ἀρείων οἱ μὲν ὑπὸ τῷ Καρσουληίῳ πεν 

χράτουν τῶν κατὰ σφᾶς, οὐκ αἰσχρῶς; ἀλλὰ κατ᾽ ὁλίέ- 

ον ἐνδιδόντων, οἱ δὲ ὑπὸ τῷ Πάνσᾳ τὸν αὐτὸν τρό- 

Ὃν ἐβαροῦντο, διεχαρτέρουν δ᾽ ὅμως ἐπ᾽ ἴσης ἑχάτεροι, 

ἰέχρι Πάνσας ὀβελῷ τὴν λαγόνα τρωϑεὶς ἐς Βονωνίαν 

ΦἘΝΙ 

ΟΠ ῷ δι᾽ ἀ6]. Νδθοκ ὅ ροβὺ φιλοτιμούμενοι, τοπ ρΡοβὺ στρα- 
ἡγοῖς Ἰηϊοτραηχὶ οατη Ηδτν. Ὁ. τ0 θ τόδε {τὸν ἔργον τπδ]αὶῦ 
σαν... οοηύτα ΠΙΟΘΒΟῚ Ὁ. δ1δ, Κταίὺ ρ. 20 12 ἀλὰ (810) Β 

: ᾿ὑπερεφέρετο Ϊ 18 αὖϑις Ο, εὐθὺς ἴ. π66 εἴα ἐπέογίοοία 
ἴογα ἀθηῖιο Ὁ, αἰτατηατιθ νουύθῃβ 31 Πάνσας οἵη. ἱ, οοηϑεῖ Ο 
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860 β ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ', [Πίνἐδιι5. Ῥαηβαθ βυιυοναες 

ἐξεφέρετο. τότε γὰρ οἱ κατ᾽ αὐτὸν ἀνεχώρουν, ἐπὶ πόδα 
πρῶτον. εἶτα μεταβαλόντες ὀξύτερον ὡς ἐν φυγῇ. καὶ οἵ 
νεήλυδες ἰδόντες ἔφευγον ἀτάκτως καὶ μετὰ βοῆς ἐς τὸ 
χαράχωμα, ὅπερ αὐτοῖς ἐξείργαστο ὃ ταμίας Τορκουᾶτος 

συνεστώσης ἔτι τῆς μάχης, ὑπονοήσας ἐν χρείᾳ γενήσεσϑαι. ὃ 
οἱ μὲν δὴ νεήλυδες ἐς αὐτὸ ἀτάκτως συνειλοῦντο, ᾿Ιταλοὶ 

μὲν ὄντες ὁμοίως τοῖς ᾿ρείοις᾽ ἡ δὲ ἄσκησις ἄρα τοῦ 

γένους ἐς τοσοῦτον ἀρετῇ διαφέρει. οἱ δὲ Ἄρειον οὐκ 

ἐσῆλθον μὲν ἐς τὸ χαράκωμα αὐτοὶ ὑπὸ ἀδοξίας, ἀλλὰ 

παρ᾽ αὐτὸ ἔστησαν" κατάκοποι δὲ ὄντες ὥργων ὕμως, εἴ 10 

τις ἐπίοι. μέχρι τοῦ ἀναγκαίου τέλους διαγωνίσασϑαι. 

Ἀντώνιος δὲ τῶν μὲν Ἀρείων ἀπέσχετο ὡς ἐπιπόνων, 
τοῖς δὲ νεήλυσυιν ἐπιδραμὼν πολὺν εἰργάξετο φόνον. 

Ἵρτιος δὲ ἐν Μουτίνῃ τῆς μάχης πυϑόμενος, ἕξή- ἢ 

κοντὰ στάδια ἀπεχούσης, ἵετο δρόμῳ μετὰ τοῦ ἑτέρου 
τέλους τῶν ἀπὸ -ντωνίου μεταστάντων. ἤδη τὲ ἦν 

ὀψία δείλη, καὶ οἱ νικήσαντες τῶν Ἀντωνίου παιανί-, 
ἕοντες ἐπανήεσαν" καὶ αὐτοῖς ὃ Ἵρτιος ἀσυντάχτοις. 

οὖσιν ἐπιφαίνεται συντεταγμένος ὁλοκλήρῳ τέλει καὶ 

ἀπαϑεῖ. οἱ δὲ συνετάχϑησαν μὲν αὖϑις ὑπ᾽ ἀνάγοι 
χαὶ πολλὰ καὶ πρὸς τούσδε ἔργα λαμπρὰ ἐπεδείξαντο" 

οἷα δὲ ἀκμήτων ἡσσῶντο κεχμηκότες, καὶ τὸ πλεῖστον 
αὐτῶν μάλιστα τὸ ἔργον ἹἹρτίου διέφϑειρε, καίπερ οὐ 

διώκοντος αὐτοὺς ὑπὸ φόβου τῶν ἑλῶν, καὶ τῆς ἑσπέ- 

6 τὸ δπίθ αὐτὸ δα. ἡ 8. ἀρετῇ βρυγίστη όββθ οἱ. Μοπᾶ., 
Υἱχ τϑοῦθ, ἀρετῆς ταδὶ] ΚΙ 9. αὐτοὶ] αὐτὸ ἀφθδίἀθταγῖῦ, 
Ζογαῖκ Ρ. 66 10 ὥρμων, γ βαρτῶ μ δαάϊϊα, Β, ὥρμων Υἱ 
1ὅ ἀπεχούσῃ οἱ. Ναυοῖς 21 καὶ ἀηΐθ πρὸς οτη. τοῦδεϊὶ 
ἀπεδείξαντοὶ 948ᾳ. καὶ {τὸν τῆς ἑ. οἱ. Μαθβρτ., καὶ ἡ ἑσπέρα ἤδη 
μελαινομένη Ἐ΄. Βοᾶδονίρ, Π6 Ῥγοθ β ἀρπὰ Μαδπδμι ΘΟΙΉ ΤΙ 5818, 
αἴθ5. Μοπδβὺ. 1886, Ρ. 34 δάπ. 4 (οἵ. ΗἩδτγοδοῦ. 8, 11), δηύθ διέλυσεν, 
ἀἰδύϊπρτυιθπάθτα οὐ διέλυσεν αὐτούς υἱδίοδῶ 6886 οἱ. Μοπά. τ 

4 Τορκουᾶτος] οἵ. Θαταϊμδυδβοη, Αυρυβύῃβ ΠῚ, 1 Ρ. 89 δᾶπ. 34. 
Δ 
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ρας ἤδη μελαινομένης διέλυσεν αὐτούς. καὶ τὸ ἕλος 381 

ἐπὶ πλεῖστον ἐπεπλήρωτο ὅπλων τε καὶ νεχρῶν καὶ ἀν- 

δρῶν ἡμυϑνήτων καὶ τετρωμένων" οἵ δὲ καὶ ἐρρωμένοι 

σφῶν ὑπὸ τοῦ κόπου κατεφρόνουν. ἱππεῖς δὲ αὐτοὺς 288 
; ἐξ Ἀντωνίου περιϑέοντες, ὅσοι παρήσπιξον αὐτῷ, δι᾽ 

ὅλης τῆς νυχτὸς ἀνελέγοντο καὶ τοὺς μὲν ἀντὶ σφῶν 

αὐτῶν. τοὺς δὲ σὺν ἑαυτοῖς ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀνετέϑεντο 

ἢ τῆς οὐρᾶς ἀντεχομένους παρεχάλουν παρατροχάξειν 

᾿χαὶ βοηϑεῖν σφίσιν ἐς τὴν σωτηρίαν. ὧδε μὲν Ἀντω- 389 

γψέῳ καλῶς ἀγωνισαμένῳ διέφϑαρτο ἡ ἰσχὺς διὰ Ἵρτιον 

᾿ἐπελϑόντα. καὶ ηὐλίσατο ἐν κώμῃ παρὰ τὸ πεδίον 

᾿ἀχαρακώτως" Ἀγορὰ Κελτῶν ἡ κώμη καλεῖται. ἔπεσον 

δὲ τῶν μὲν ἄλλων ἀμφὶ τοὺς ἡμίσεας ἑκατέρων. καὶ 

ιἡ στρατηγὶς ἡ Καίσαρος ἅπασα, ἱἹρτέου δὲ ὀλίγοι. 

᾿ς τῆς δ᾽ ἐπιούσης ἀνεξζεύγνυον ἐς τὰ ἐν τῇ Μουτίνῃ 3290 
στρατόπεδα πάντες. γνώμη δὲ ἦν Ἀντωνίῳ μὲν ἐπὶ 

τοσῷδε πταίσματι μὴ ἐπιχειρεῖν ἔτι τοῖς ἐχϑροῖς μεγάλῃ 

μάχῃ μηδ᾽ ἐπιόντων ἀμύνεσθαι, διὰ δὲ τῶν ἱππέων 

τὰ ἐφήμερα μόνα αὐτοὺς ἐνοχλεῖν, μέχρι παραδῴη 

) Ζέχμος αὑτὸν ἐς ἔσχατον ἤδη λιμοῦ τετρυμένος. Ἱρτίῳ δὲ 

χαὶ Καίσαρι διὰ τοῦτο μάλιστα {τὰς ἐς τὴν μάχην ἐπεί- 

1 6ἱ γοῖθᾶ βᾶῃῶ, βυθδπαϊ τὸ ἔργον ἱΙρτίου δὰ διέλυσεν 
8 τὸ δηΐθ χαὶ δᾶὰ. Υ 12 ἀχαράκωτος οἱ. ὅρον. 1ὅ ἐν] 
᾿ ἀμφὶ οἱ. Μοπᾷ., 56 οἵ Κυῖρσον δὰ Τηπο. 1, 89. 1 19 παρα- 
δοίη βοτ. Μοπάᾶ., βθᾶ οὗ ΒΙα55, ατδτησα. ἃ. πϑαῤθβύδτη. Οσὶθοῃ." 
ΣΡ. δ1, οι ποῖζου, ἀτδιητι. ἃ. Ροσρϑτη. ΤΠΒΟΏΥ. Ῥ. 191 20 αὑτὸν 
80, αὐτὸν ΒΡ, ἀθ Υ̓ ποῃ οοπβίαῦ τετρυμένος ϑὅοιν., τετρυμ- 
μένος Οἵ, τεϑρυμμένος ἃ, τετριμμένος Ὁ 21 {τὰ ἴπβουαι; ἐς 

Ἰαβοταῦ Μομά. (οἵ. Κτᾶρον δὰ Τμυο. 8, 2, 2) 

ΞΕ 

" 1ὅ 5αᾳ. ἀΘ Ῥᾷρηδ Μαυΐῤίπθηβὶ οἵ. ἢ. Βοαονῖρ (ν. βαρτῶ δὰ 
Ῥ. 800 ν. 24 56.), Ξ'΄6Π 6116 (γ. δὰ Π 8 462) Ρ. 9 5αα.. Ο. ἘΠ. Βοδταϊαῦ, 
ὐδητῦ. ἔς ὁ]. ῬΏΪ|Ο]. 146 (1892) Ρ. 822 5αᾳᾳ. Τ΄165. Ῥαρποθ ξαϊ 
ἀἴθ5 ΧΧῚ τηθηβὶβ ΑΡΥ115 

Γ; 53 
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862 . ἘΜΦΥΛΙΩΝ Τ'. [Δη. αα Μιμέίναηι υὐγιούδαιν, 

γεσϑαι. ἐπεὶ δ᾽ ἐχτάσσουσιν αὐτοῖς ὁ ἀἀντώνιος οὐκ 
ἐπεξῆγεν, ἐς τὰ ἐπὶ ϑάτερα τῆς Μουτίνης ἀφυλακτό- 

τερὰ ὄντα διὰ δυσχέρειαν ἐχώρουν ὡς βιασόμενοι βαρεῖ 
στρατῷ παρεσελϑεῖν ἐς αὐτήν. καὶ ὃ Ἀντώνιος αὐτῶν 

ἐξήπτετο τοῖς ἱππεῦσι καὶ τότε μόνοις. ἀμυνομένων δὲ ὁ 
κἀκείνων αὐτὸν ἱππεῦσι μόνοις καὶ τῆς ἄλλης στρα- 

κι . τιᾶς χωρούσης, ἐφ᾽ ἃ ἐβούλοντο, δείσας ὃ Αἄἀντώνιος 

298 

294 

29ὅ 

290 

περὶ τῇ Μουτίνῃ ἐξῆγε δύο τέλη" οἱ δὲ ἡσϑέντες ἐπ’ 

ἔστρεφον χαὶ ἐμάχοντο. ἄλλα δὲ ᾿ἄντωνίου τέλη χα- 

λοῦντος ἐκ τῶν ἄλλων στρατοπέδων, ὧν βραδέως ὡς τὸ 
ἐν αἰφνιδίῳ τε μετακλήσει καὶ μακρόϑεν ἰόντων ἐχρά- 
τουν οἱ τοῦ Καίσαρος τῇ μάχῃ. Ἵρτιος δὲ χαὶ ἐς τὸ 

στρατόπεδον ἐσήλατο τοῦ ᾿ἀντωνίου καὶ περὶ τὴν στρα- 
τηγίδα σκηνὴν μαχόμενος ἔπεσε. χαὶ αὐτοῦ τό τὲ 
σῶμα ὃ Καῖσαρ ἐσδραμὼν ἀνείλετο καὶ τοῦ στρατο- ᾿ 

πέδου κατέσχεν, ἕως μετ᾽ ὀλίγον ἐξεώσϑη πρὸς ἄντω- 

νίου. διενυχτέρευσαν δὲ καὶ ἐν τοῖς ὅπλοις ἑἕχάτεροι. 

καὶ ὃ Ἀντώνιος δευτέρᾳ τῇδε συμπεσὼν πληγῇ συν- ἢ 

ἐβουλεύετο τοῖς φίλοις εὐθὺς ἀπὸ τοῦ πόνου. καὶ τοῖς. 

μὲν ἐδόχει τῆς προτέρας αὐτὸν γνώμης ἔχεσϑαι, πολιορ- ὁ 
χοῦντα ΜΜουτίνην καὶ ἐς μάχην οὐκ ἐπεξιόντα᾽ τό τὲ 

γὰρ πάϑος ὅμοιον ἀμφοῖν γεγονέναι καὶ Ἵρτιον ἀνῃρῆ- 

σϑαι καὶ Πάνσαν νοσεῖν καὶ σφᾶς τοῖς ἱππεῦσι πλδο- 

νεχτεῖν Μουτίνην τε ἐς ἔσχατον ἀφῖχϑαι λιμοῦ καὶ ! 

εὐθὺς ἐνδώσειν. ὧδε μὲν ἤρεσκε τοῖς φίλοις, καὶ ἦν 

2 ἐπεξῆγεν] ἐπεξῆλϑεν 8 διὰ {τὴν δυσχ. οἱ. Μοπᾶ., ποπὶ 
τϑοΐθ, ΟΡΙ ΠΟΥ βαρὺ Β ,ἃ παρελϑεῖν 9 Βαα. ΤΑΪτ δηδοο- 
ΤἸαξμΐα;:; ἐμάχοντο, ἄλλα τρίς ἀντωνίου --- στρατοπέδων᾽ ὧν Ργδοβουῦ 
ΚοΙ] 10 καὶ δηΐθ βραδέως 8. 1 11 ἐπιόντων οἱ. Μοπάᾶ. 
18 ἐσήλλατο 10 κατεῖχεν οἱ. Μοπα. 11 καὶ {τότε οἷ. 
βοῦν... καὶ ἀ6]ουῖ ταδὶ Μοπᾶ., βρᾶ 106 1160Ὸ: ρΡοβύαπδμι ὕδπι ὦ 
δουῖδοῦ Ῥαρπαγθυυηῦ, οὐΐαμη ποοέθιη ἴπ δττηΐβ οχουθαθσυπὲ 
20 αὐτῶν Υ͂ 20 58α. πολιορκοῦντι ἱ ᾿ ἐξ 



᾿Απέ. α Ὡιμέζνια ἀἰϑοοατε)] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Γ΄ 5868 
: 48α.0. 
τὰ ἄριστα᾽ ὁ δὲ Ἀντώνιος, ἤδη ϑεοῦ βλάπτοντος, ἐδε- 

δοίκει. «ἡ ἐς τὴν Μουτίνην ὃ Καῖσαρ. ὥσπερ ἐχϑὲς 

ἐπιχειρήσας, ἐσδράμοι ἢ αὑτὸν ἐπιχειρήσειε περιτειχί- 

ξειν, πλέον ἔχων τὸ ἐργάσιμον, “ ἐν ᾧ καὶ τῶν ἱππέων." 

ἔφη, “᾿γιχνομένων ἡμῖν ἀχρήστων, ὑπερόψεταί μὲ Δέπι- 

δὸς χαὶ Πλάγκος ἡττώμενον. εἰ δὲ Μουτίνης ἐξανα- 291 

σταῖμεν, Οὐεντίδιός τε ἡμῖν αὐτίκα προσέσται. τρία τέλη 

φέρων ἐκ τῆς Πικηνίτιδος. καὶ Μέπιδος καὶ Πλάγκος 

ἐρρωμένως οἱ συμμαχήσουσι᾽". ταῦτα ἔλεγεν, οὐκ ἄτολ- 

μος ἐν τοῖς κινδύνοις ἀνήρ; καὶ εἰπὼν εὐθὺς ἀνίστατο 

χαὶ ὥδευεν ἐπὶ τῶν ΄άλπεων. 

᾿ς Δ Ἐέχμῳ δὲ ἀπαλλαγέντι τῆς πολιορκίας ὃ φόβος ἐς 398 

τὸν Καίσαρα ἐνηλλάσσετο" τῶν γὰρ ὑπάτων ἐχποδὼν 

γενομένων ὡς ἐχϑρὸν ἐδεδοίκει. τάς τε οὖν γεφύρας 

᾿, ποταμοῦ διέκοπτε πρὸ ἡμέρας καὶ χελητίῳ τινὰς 

ἐς τὸν Καίσαρα ἀποστέλλων ἐμαρτύρει μὲν ὡς αἰτίῳ 

τῆς σωτηρίας, ἠξίου δὲ μέσον ἔχοντα τὸν ποταμὸν ἐς 

᾿ οἱ συνελθεῖν ἐπὶ μάρτυσι τοῖς πολίταις" πείσειν 

γάρ, ὅτι δαιμόνιον αὑτὸν ἔβλαψεν. ἐς τὴν Καίσαρος 

ἐπιβουλὴν ἐπηγμένον ὑφ᾽ ἑτέρων. Καίσαρος δὲ τοῖς 299 

ἰχουσιν ἀποχριναμένου τε πρὸς ὀργὴν χαὶ τὴν χάριν. 

ν δίδωσίν οἱ 4έκμος, διωϑουμένου (“" οὐδὲ γὰρ 4Ζέχμον 

“1 ϑεοῦ βλάπτοντος ἤδη Υ͂, αποά Μεπᾶ. ρτορανίῥ, οἵ, Κυδτηου, 
Ἰοσυσηθηδ ΑΡρίδηὶ, 4158. Ὑυϑθῖβι. 1889, ἢ. 21 8ᾳ. 8 ἐπιχει- 

᾿ρήσι πο ον: οἱ. Μοπα., βθα οἵ δα18118, ΠΠΊ888ὃΟ αὐτὸν ὶ, 
"ΘΌστ. Μοπα. 4 ἐργαστικὸν οἷ. ὅομν., οἵ, Βύθρῃ. ἐῃ68. 58. νυ. ἐργά- 
'σιμος 6 πλάκκος, πλάκος., πλάγκος Βῖο οὐ ἀδίπορρβ Οἱ (Β οομβέ. 
᾿πλᾶχχος) 8 πικηνίτιδος Υ, πικηνήτιδος ΒΓ 9 οἱ] πο]Ϊ μοι 
ΘΟΠΙΟΘΥΘ, βθα ᾿πΐθ]]θρο δα αϊο΄; ποδίβοιηι ἀορισηαθιι Ὁ 
1ὅ πρὸ] πρὸς Β κελητίῳ τινὰς ϑοῆπ. ροβὺ 616]., κελητίωνας ἱ, 

ητίωνας Ὁ 19 οοὐθυ!β Ἰοοἱβ τὸ δαιμόνιον, οἵ. Κυδιηον (γ. δὰ 
Υ. 1) Ὁ. 22 5ᾳ., ααὶ πὰπο Ἰοοῦτῃ πορ]οχὶῤ αὐτὸν ΟἹ, ΘΟΥΥΘΧΙ 
25 οὐδὲ γὰρ Υ͂, οὐ γὰρ οοὐοτ!, να]σὸ 

Ἢ 8 298--802 Βοία Βυαπὺ, οἵ. Ὀυυτήδηπ 15. Ὁ. 39ὅ 



τὴς μὰ 

864 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Γ΄. [1οοΐηιιϑ οἐ Οαοδβαν. Οἴοονο. : 
48α.0. 

ἐγὼ πάρειμι περισώσων. ἀλλ᾽ Ἀντωνίῳ πολεμήσων, ᾧ 

μοι καὶ συναλλαγῆναί ποτε ϑέμις" Δέκμῳ δὲ ἡ φύσις 
οὐδὲ ἐς ὄψιν ἢ λόγους ἐλϑεῖν ἐπιτρέπει" σωξέσϑω μέν- 

800 τοὺ, μέχρι τοῖς ἐν ἄστει δοκεῖ᾽)), πυϑόμενος τούτων ὃ 

Ζέκμος ἔστη τὲ πρὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ καλῶν ὀνομαστὶ ᾿ 
τὸν Καίσαρα, σὺν βοῇ τὰ γράμματα τῆς βουλῆς ἀν- 
ἐγίνωσκε. διδούσης οἵ τὴν Κελτικὴν ἡγεμονίαν, ἀπ-᾿ 

ηγόρευέ τὲ Καίσαρι χωρὶς ὑπάτων μὴ περᾶν τὸν ποταμὸν. 

ἐς ἀλλοτρίαν ἡγεμονίαν μηδὲ ἐπὶ ᾿ντώνιον ἔτι χωρεῖν" 
801 αὐτὸς γὰρ αὐτὸν διώχων ἀρκέσειν. ὃ δὲ ἤδει μὲν ὑπὸ ι 

τῆς βουλῆς αὐτὸν ἐς τήνδε τὴν ϑρασύτητα αὐξανό- 

μενον, δυνηϑεὶς δ᾽ ἂν ἐκ προστάγματος ἑλεῖν ἐφείδετο, 
ἔτι καὶ πρὸς τὸν Πάνσαν ἐς Βονωνίαν τραπεὶς ἔγραφε, 
τῇ βουλῇ περὶ ἁπάντων. ἔγραφε δὲ καὶ Πάνσας. ι 

803 καὶ Κικέρων ἐν Ρώμῃ τὰ μὲν ἐς τὸν δῆμον ἀνεγί- ἢ 

γνωσκὲν ὡς ὑπάτου, τὰ δὲ τοῦ Καίσαρος τῇ βουλῇ μό- 

νον᾿ ϑυσίας τὲ ἐπ’ ᾿ντωνίῳ πεντήκοντα ἡμερῶν ἱχε- 
σίους ἐψηφίξετο, ὅσας οὔτε ἐπὶ Κελτοῖς οὔτε ἐπὶ ἄλλῳ 

πολέμῳ ποτὲ ἐψηφίσαντο Ῥωμαῖοι, καὶ τὸν στρατὸν ὦ 

τῶν ὑπάτων ἐδίδου Ζέχμῳ καίπερ ἔτι Πάνσα περιόν- ’ 
τος (ἤδη γὰρ ἀπεγιγνώσκετο), στρατηγόν τε τὸν 41Έ- , 

κμον ἀπέφηνεν ἐπ᾽ Ἀντωνίῳ μόνον εἶναι καὶ εὐχὰθ᾽ 
δημοσίας ἐποιεῖτο Ζέχμον ᾿ἀἀντωνίου περιγενέσϑαι. το- 

σοῦτος ἦν οἷστρος αὐτῷ κατὰ Ἀντωνίου καὶ ἀπειροκαλία. ἡ 

808 ἐβεβαίου τε αὖϑις τοῖς δύο τέλεσι τοῖς ἀπὸ Ἀντωνίου 

μεταστᾶσι τὰς ἑκάστῳ προὐπεσχημένας παρὰ τοῦ κοινοῦ 

2 μοι] μὴ ἃ 1ὅ τὰ μὲν {(Πάνσας οἱ. ϑοιν. 17 5α. ἱκὲ- 
σίους ὅοιν., ἐτησίους Ἰἴρτὶ; (ἱκ)ετησίους ἀπθι ωπῦοι οἱ. ΚοΙϊΣ ̓ς 
1πύθ]] 6 σθ οοτῦθ “βαρ ] 11οὐ ]οπθσαἢ 18 ἐπὶ κελτικοῖς Β, Ἠ60 ον: 
χιαηυ δοῖϊο οοϊΐοο αὐ αἰδὲβ ἐγ. Ῥγοοῖϊία Ὁ 19 πολεμίῳ οἱ. Μοπᾶ., 
Β'Π6 οδαβῶ 28 34. τοσοῦτον 1 



 Ῥαηβα Οαεϑαγοηι ἀρ) οἶα] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Γ΄ 86 
ξὺ 43α.6. 

Ῥωμαίων ἐπινικίους δραχμὰς πεντακισχιλίας ὡς ἤδη 

ψενικηχόσι͵ καὶ στέφανον αὐτοὺς ἐν ταῖς ἑορταῖς αἰεὶ 

ϑαλλοῦ περιτίϑεσϑαι. περὶ δὲ Καίσαρος οὐδὲν ἣν ἐν 804 

᾿ τοῖς γραφομένοις, οὐδὲ τοὔνομα ὅλως οὕτως αὐτίχα 

πᾳ χατεφρονεῖτο ὡς Ἀντωνίου καϑῃφρημένου. ἔγραφον δὲ 

χαὶ Δεπίδῳ καὶ Πλάγκῳ καὶ ᾿4σινίῳ πολεμεῖν, ὅπως 

πλησιάσειαν Ἀντωνίῳ. 

ἶ καὶ τάδε μὲν ἦν τὰ ἐν Ῥώμῃ, Πάνσας δ᾽ ἐκ τοῦ 80 

᾿ φραύματος ἀποϑνήσχων Καίσαρά οἱ παρεστήσατο καὶ 

Ὁ εἶπεν" “ἐγὼ τῷ σῷ πατρὶ φίλος ἣν ὡς ἐμαυτῷ. ἀναιρε- 

 ϑέντι δὲ οὐκ εἶχον ἐπαμύνειν οὐδὲ τοῖς πλείοσι μὴ 

᾿ συνίστασϑαι. οἷς γε δὴ καὶ σὺ καλῶς ποιῶν ὑπήκου- 

᾿ σας, καίτοι στρατὸν ἔχων. δείσαντες δ᾽ ἐν ἀρχῇ σὲ καὶ 806 

᾿ Ἀντώνιον. φιλοτιμότατον κἀκεῖνον ἐς τὴν Καίσαρος 

πογνώμην φανέντα, διαφερομένοις ὑμῖν ἐφήσϑησαν ὡς 

᾿ ἐς ἀλλήλους συντριβησομένοις. ἐπεὶ δέ σὲ καὶ στρατοῦ 

᾿ δεσπότην εἶδον, προσεποιοῦντο εὐπρεπέσι καὶ ἀσϑενέσι 
τιμαῖς οἷα μειράκιον. σοβαρωτέρου δέ σου καὶ ἐγκρατε- 801 

 στέρου τιμῆς τότε μάλιστα ὀφϑέντος. ὅτε τὴν ἀρχὴν 

30 ὑπὸ τοῦ στρατοῦ σοι δεδομένην οὐκ ἐδέξω, διεταρά- 

. χϑηῆσαν χαὶ συστρατηγεῖν σε ἡμῖν ἀπέφηναν. ἵνα σου 

᾿ πὰ δύο τέλη τὰ πραχτικώτερα ἀποσπάσωμεν, ἐλπίσαντες 

,ι, ἥττηϑέντος ὑμῶν τοῦ ἑτέρου τὸν ἕτερον ἀσϑενέστερόν 

Ι.: 
ΕῚ ῷ αὐτοὺς ἱ. αὐτοῖς Ο 8 περιϑέσϑαι ἃ ὁ πολεμεῖν] 
“Πολλίωνι οἱ. Μαβρυ., Ῥϑύρογδτη, οἵ. ἃ 841 ὅπως] οὐηι , ὅπου 
οἱ. Μεμᾶ. ἴ πλησιάσει Ὁ 1ὅ γνώμην] “ἕαούϊοπβ᾽ πούϊομθιη ' 

᾿Π Ἠΐο ἱπορύατη 6856 ταῦιβ μνήμην οἷ. Μοπᾶ., γνώμην Ῥούία8. ἀο]δὺ 
᾿ Κιαϊ Ρ. 62, βυθαυάϊθμβ ἀρχήν ἡμῖν 18 σοβαροτέρου Ὁ, 
 σωφρονεστέρου οἱ. Μοπα., οὔτα ΒΡ ΥΙδθ᾽ πἴο Ἰοοὰβ πο Θββοῦ; 
ἴπτθ τϑϑαῤαν! Ηθυνγ. Ρ. Ὁ δὲ. Β 20 διδομένην οἱ. Μοπὰ,, 

᾿ς αὖ νἱδοίατ, τοοὺθ 21 συνστρατηγεῖν Υὶ 
εἰ τν-- 
ς΄ 8 80ὅ-- 810 ἴῃ Οδοβδι18 στϑδίδτῃη βοΐα 6556 δρρϑτοὺ, οἵ, Ὀσυ- 

Ἰμδηη Τἡ Ὁ. 220 



49α.0. 

808 

809 

810 

511 

, αἰξαξὲ ἐμιας (ἀΘ Θραὺ “ἑβούϊοπί ὑπδ6᾽) Ο, ἀπᾶάθ τῇ μοίρᾳ {σου 

566 ἘΜΦΥΛΊΩΝ 1᾽. [αγίδα Οαθδαγόηι αρρεϊαὶ 

τε καὶ μόνον ἔσεσϑαι καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἤδη πᾶσαν τὴν 
Καίδαρος ἑταιρείαν καϑελόντες ἀνάξειν τὴν Πομπηίου" 

τόδε γάρ ἐστιν αὐτοῖς τῆς γνώμης τὸ κεφάλαιον. ἐγὼ ἢ 
δὲ χαὶ Ἵρτιος τὸ προστεταγμένον ἐποιοῦμεν μέχρι συ- 

στεῖλαι τὸν Ἀντώνιον ἐπιπολάζοντα ὑπεροψίᾳ᾽ ἡττη-. 
ϑέντα δὲ σοὶ συναλλάσσειν ἐπενοοῦμεν, ὡς τῇ Καίσαρος 

φιλίᾳ τόδε χαριστήριον ἔχοντες ἀποδοῦναι καὶ μόνον 

τῇ μοίρᾳ χρησιμώτατον ἐσόμενον ἐς τὰ μέλλοντα. τοῦτο 

δ᾽ οὐκ ἦν ἐχφέρειν σοι πρότερον, ἡττημένου δὲ νῦν 

Ἀντωνίου χαὶ Ἰοτίου τεϑνεῶτος κἀμὲ τοῦ χρεὼν ἀπ- τὸ 
ἄγοντος, ἐν καιρῷ λέλεχται, οὐχ ἵνα μοι γινώσχῃς 
χάριν ἀποθανόντι, ἀλλ᾽ ἵνα σὺν δαιμονίᾳ μοίρᾳ γενό- 

μδνος, ὡς τὰ ἔργα ὑποδείκνυσι, τά τε σαυτῷ συμ- 

φέροντα γινώσχῃς καὶ τὴν ἐμὴν καὶ ᾿Ιρτίου προαίφρεσίν ὁ 
τε χαὶ ἀνάγκην. τὸν μὲν οὖν στρατόν, ὃν ἡμῖν αὐτὸς τ 

ἔδωκας, εὐπροφάσιστον ἀποδοῦναί σοι, καὶ παραδίδωμι" Ὁ 
τοὺς δὲ νεήλυδας εἰ μὲν καϑέξεις λαβών. καὶ τούσδε 
ὅοι παραδώσω, εἰ δὲ τεϑήπασι τὴν βουλὴν ἀμέτρως, Ὁ 

ὅτι χαὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν φύλακες ἡμῖν ἐπέμῳφϑησαν 

εἶναι, καὶ τό τε ἔργον ἐπίφϑονον ἔσται δοι καὶ πρὸ 90 
τοῦ δέοντος ἐξανίστησέ σε. ὁ ταμίας παραλήψεται Τορ- ὦ 

κουᾶτος᾽΄. ταῦτα εἰπὼν καὶ τῷ ταμίᾳ τοὺς νεήλυδας. 

ἐγχειρίσας ἀπέϑανε. καὶ τούσδε μὲν ὁ ταμίας, καϑὰ β 

΄ι 

1 μετ᾽ αὐτὸν] δογιθ ηιοᾶο νου Ὁ, αυοα ρῥγοῦ. Μοπᾶ., βοᾷ 
16 116 σθ: μετ᾿ αὐτὸν ἀναιρεϑέντα, αποᾶ νἱάούυγ νο]αΐββθ θὐϊδτη 
Ζοτάϊκ Ρ. ὅδ 2 ἑταιρείαν Υ Ὀξ, ἑταιρίαν Β8 { ἔχονται 
ἑκόντες οἱ. Μοπᾶ., ποι τϑοῖθ; ἰᾳπηρθ ἔχοντες ἀποδοῦναι 8. {6 

ταδὶ τὺ Μοπά. 18 ὑποδεικνύουσι 1 . 1ὅ ἡμῖν Ῥοβῦ αὐτὸς 1 
18 τὸ Ῥοβὺ τεϑήπασι δα. Β, σὲ ἵ 19 ἡμῖν] ἡμῶν τοδ]αϊῦ 
Μαεπάᾶ., 564 οὗ ἨοΡίηρ' (νυ. δὰ 8 14) Ῥ. 26 5βαᾳ., ν. 1018. ν. 88 .5αᾶ. 
46 αὐβιηϊίαῦθα5 ἀδύϊνο, π ΟῚ Βθηϊὀῖνο ΒΙρηΠοδίῖβ, οἵ, δὰ 1 8 468. 
20 τε 46]. Μυδβρυ., ροβϑὺ ἐπίφϑονον οοἸ]οοαπάστη οἱ. Μεπᾶ. 
21 ἐξαναστήσει, σε οἱ. Νάυοῖ, ἱπαῦ. 

ΡιῚ 
ν ας δὶς, Δ 



8. Πυϊὲ ἔνι ϑυνία οαὐέιι8] ἘΜΦΎΛΙΩΝ ΤΟ. 8601 

'προσέτασσεν ἡ βουλή, 4έκμῳ παρεδίδου. Ἵρτιον δὲ 

χαὶ Πάνσαν ὃ Καῖσαρ ἐπιφανῶς ἔϑαπτε καὶ ἐς Ῥώμην 
᾿ἔπεμπε μετὰ τιμῆς. 

1 τᾷ δ᾽ αὐτῷ χρόνῳ περί τε Συρίαν καὶ Μακεδονίαν 
τοιάδε ἐγίγνετο. Γάιος Καῖσαρ ὅτε Συρίαν διώδευε, 

τέλος ἐν αὐτῇ καταλελοίπει τὰ ἐς Παρϑυαίους ἤδη 
διανοούμενος. τούτου τὴν μὲν ἐπιμέλειαν Καικίλιος 

Βάσσος εἶχε, τὸ δὲ ἀξίωμα ᾿Ιούλιος Σέξστος. μειράκιον 

αὐτοῦ Καίσαρος συγγενές. ὕπερ ἐχδιαιτώμενον ἐς τρυ- 

ο φὴν τὸ τέλος ἀσχημόνως ἐπήγετο πανταχοῦ. μεμψα- 

μένῳ δὲ τῷ Βάσσῳ ποτὲ ἐνύβρισε" καὶ καλῶν αὐτὸν 
ὕστερον. ἐπεὶ βραδέως ὑπήχουσεν, ἄγειν ἐχέλευσεν 

 ἕλκοντας. ϑορύβου δὲ καὶ πληγῶν γενομένων ἡ στρα- 

 τιὰὼ τὴν ὕβριν οὐ φέρουσα τὸν ᾿Ιούλιον κατηκόντισε. 

5 καὶ εὐθὺς ἦν μετάνοια καὶ δέος ἐκ τοῦ Καίσαρος. 

 συνομόσαντες οὖν. εἰ μή τις αὑτοῖς συγγνώμη καὶ 

πίστις γένοιτο. μέχρι ϑανάτου διαγωνιεῖσθαι καὶ ἐς 

43α.6. 

512 

3518 

814 

αὐτὸ Βάσσον ἀναγκάσαντες ἄλλο συνέλεξαν τέλος καὶ. 

' συνεγύμνασαν. ὧδε μέν τισι περὶ τοῦ Βάσσου δοχεῖς 

"Ὁ Αίβωνι δ᾽, ὅτι τῆς Πομπηίου στρατιᾶς γενόμενος καὶ 

. μετὰ τὴν ἧτταν ἰδιωτεύων ἐν Τύρῳ, διέφϑειρέ τινας 

. τοῦ τέλους, καὶ διεχρήσαντο τὸν Σέξστον καὶ τῷ Βάσσῳ 
᾿ 

τς (1 προσέταξεν οἷ. Μεπᾶ. 8 τὰ λείψανα γε] τὰ ὀστᾶ ἀθεῖ- 
1 ἀοτανῖ Μοπά. 8 812- 814 οὐ, 8. 816---390 ἐχράτει οἰδάθσα 

ἴδτθ γϑυθὶβ τοροιππδον ᾿ἰπΐτο ΤΥ 8 200-287 1. 8 ξέστος ἱ 

ψ2 

Εῦυ ΤῈ 

Ῥοβὺ τὸ τέλος οο]]Ἱοοδσὶ νοϊαϊῦ Μοπᾶ., ἱπαῦ., οδὔθσαμι οἵ. δᾶ ΤΥ 
. 8. 3261 160 συνομώσαντες ΒΊ.ΑΥ Ὁ) αὐτοῖς 1ἰτ], οοὐτ. Μοπα. 

1186. ἐς αὐτὸ] ἐς ταὐτὸ οἱ. ΡοΥΖομῖπΒ (ν. δα 1 8 δδ17) Ῥ. 182, 
οὗ, Ἰηΐτα ΤΥ 8 262 20 “ίβωνι] Λιβίῳ οἷ. Ῥοτϊσοηΐαβ ἡ. 188 

(δῇ Τήν. ορίδ. 114, 88. Ὁ. 47, 36 544ᾳ.), αποα ταῦ] ρῥτορανογαπὲ 
{Ὑ. 6. ρ. ϑομνγατί ἂρ. ῬαυϊΥ- ὙΥΊββονγα 2. 1 Ῥ. 226); 8111 46 Τι. Βουῖ- 

᾿ Βοπῖο Τήροπθϑ οορ᾿ἐαπὺ, οἵ. Κουποιθδηπ (ν. δ Π 8 64) Ῥ. θ61. Νοι 
 Βασος 22 καὶ δηΐε διεχρήσαντο (διεχρήσαντον Β) οἵα. ξξέστον 1 

9 τοῦ ἀπΐθ Καίσαρος 884. Υ͂, οἵ. ΠΥ 8ὶ 181 98α. ἐς τρυφὴν, 

81 



43α.60. 

816 

817 

818 

8519 
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868 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Τ|. [(ἰαβδένιδ ὁ ο  Οἰξιίηγ οορίξ 

σφᾶς ἐνεχείρισαν. ὁποτέρως δ᾽ ἐγένετο, Στάιον Μοῦρ- 

κον οἵδε. μετὰ τριῶν τελῶν ἐπιπεμφϑέντα σφίσιν ὑπὸ 

τοῦ Καίσαρος. ἐγκρατῶς ἀπεμάχοντο, ἕως ὃ “Μοῦρκος 

ἐπεκαλεῖτο Μάρκιον Κρίσπον ἡγούμενον Βυϑυνίας καὶ 
ἀφίχετο αὐτῷ βοηϑῶν ὁ Κρίσπος τέλεσυν ἄλλοις τρι- 

σίν. ὡς δὲ ὑπὸ τούτων ἐπολιορκοῦντο, ὁ Κάσσιος σὺν΄᾽ 
ἐπείξει καταλαβὼν τά τε τοῦ Βάσσου δύο τέλη παρ- 

δλάμβανεν αὐτίχα καὶ τὰ τῶν πολιορκούντων αὐτὸν 
ἕξ, φιλίᾳ τε παραδόντων καὶ ὡς ἀνθυπάτῳ κατηκόων. 
γενομένων᾽ ἐψήφιστο γάρ. ὥς μοι προείρηται, πάντας: 

ὑπαχούειν Κασσίῳ τε καὶ Βρούτῳ. ἄρτι δὲ καὶ ᾿4λλιη-. 

νός, ὑπὸ 4ολοβέλλα πεμφϑεὶς ἐς Αἴγυπτον, ἐπανῆγον, 
ἐξ αὐτῆς τέσσαρα τέλη τῶν ἐκ τῆς ἥσσης Πομπηίου, 

τὲ καὶ Κράσσου διαρριφέντων ἢ ὑπὸ Καίσαρος Κλεο-, 
πάτρᾳ καταλελειμμένων. καὶ αὐτὸν ὁ Κάσσιος οὐδὲν, 

προπεπυσμένον ἐν τῇ Παλαιστίνῃ περιέλαβέ τὲ μἱ 
ἠνάγκασεν ἑαυτῷ προσϑέσϑαι. δείσαντα τοῖς τέσσαρδι 

μάχεσϑαι πρὸς ὀχτώ. ὧδε μὲν δὴ Κάσσιος ἐκ παρα- 
δόξου δυώδεκα τελῶν ἀϑρόως ἐκράτει καὶ “]΄ολοβέλλαν 

ἐκ τῆς σίας σὺν δύο τέλεσιν ἐλϑόντα τε καὶ ἐς Δαοδί- 

ευ 

1 ξέστιον μοῦλκον Οἱ, ϑοαΐένην ΜΙοιηη, Ο, Στάτιον Μοῦρκον., 
Ῥρυϊχοηῖαβ ἰΌ1α. Ρ.182, γυ]ρο, Στάινον βουϊρβὶ, ν. ροϑβῦ 81108 Βοίβ8. 86. 
Οδ88. Ὁ. 417, 21, ὅ 8 τοῦ οὐ. Υ μοῦλκος Ἰ1Ὀτὶ 4 Μάρκιον 
Ῥουϊζοηΐαβ 1. 6... μενούκιον Ἰθτὶ Βῖο οὖ ᾿ηΐτω, αὐοα οΥτου! ΑΡρίδαὶ 
᾿ρϑίαβ ἔογύαββθ ὑσὶ θαθπάθιη οοπβοὺ Βοΐββ. 1. ο.Ψ ὅ βοηϑήσων, 
οἱ. Μοπᾶ., βρᾶ οὗ φγδϑῖ. 8 αὐτίκα ζέκόνταν οἱ. Μεπᾶ., οὗ ΤΥ 
8 20 11 5α. ἄλλιηνός ῬοΥΙΖομῖαΒ 1. ο., ἀλβιηνὸς ΟἹ, ΑἸδίγνϑ Ὁ, 
12 ἐπανῆξεν, γ ΒΌΡΓΥΘΒΟΥ, ἃ τὴ. 1000 14 διαρριφϑέντων Ὁ 
16 οὐδ [11 αὐτῷϊ 83 ἠ  ἐλϑόντα] ἑλόντα ἵ, φγοφγοδδιθὴ Ὁ, 
ἀηᾶθ ἱτητηουϊΐο ἐπελϑόντα οἱ. Μοπά. τε οτὰ. Ε᾿ 

4 εβὺ Α. Ματοίαβ Οὐίθρυθ βιϑυνιας] οἵ, Βομνγατίς (γ. δᾶ, 
8 δ) Ρ. 186 δάῃ. 9 10 ὥς μοι προείρηται] οἵ. 8. 260 18 τέσ- 
σαρα] οὗ Τυοχμδβθυβκὶ (ν. δα 18 120) Ρ. 172.8αᾳ. 177 ; ] 



δ.“ 

᾿Βριίνι οὐ Ο. Αγίονιδιι5] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ᾽ 869 

χειὰν ὑπὸ οἰκειότητος ἐσδεχϑέντα περικαϑήμενος ἐπο- 

“λιόρχει. χαὶ ἡ βουλὴ μαϑοῦσα ἐφήδετο. 

θ Μακεδονίας δὲ πέρὶ Γάιος Ἀντώνιος, ὁ Ἀντωνίου 

᾿Μάρχου ἀδελφός, Βρούτῳ διεφέρετο καὶ ἐπολέμει. τέ- 

5λος ἔχων ἕν ὁπλιτῶν καὶ τὸν Βροῦτον ἡσσώμενος 

ἐνήδρευσεν. ὃ δ᾽ ἐχφυγὼν ἀντενήδρευσε χαὶ οὐδὲν 
εἰργάσατο ἀποληφϑέντας, ἀλλὰ ἀσπάσασϑαι τῷ ἰδίῳ 

᾿ στρατῷ τοὺς ἐναντίους προσέταξε᾽ τῶν δὲ οὐχ ἀντ- 

ἀσπασαμένων οὐδὲ τὴν πεῖραν ἐνδεξαμένων, μεϑῆκεν 

ὁ ἀπαϑεῖς ἐκ τῆς ἐνέδρας ἀπιέναι. κατὰ δὲ ἄλλας ὁδοὺς 

περιελϑὼν αὖϑις ἐν ἀποχρήμνοις κατέστησε καὶ πάλιν 

οὐχ ἐπεχείρησεν, ἀλλ᾽ ἠσπάσατο. οἱ δέ, ὡς πολιτῶν 

τε περιφειδόμενον καὶ τῆς δόξης ἄξιον ἧς εἶχεν ἐπὶ 

᾿σοφίᾳ τε καὶ πραύτητι, ἠγάσαντο καὶ ἀντησπάσαντο 

ιἋ χαὶ ἐς αὐτὸν μετεβάλοντο. ἐπέτρεψε δὲ καὶ ὁ Γάιος 
ξαυτὸν χαὶ ἦν ἐν τιμῇ παρὰ Βρούτῳ, μέχρι τὸν στρα- 
τὸν πολλάκις διαφϑείρων ἐλεγχϑεὶς ἀνῃρέϑη. οὕτω 

μὲν δὴ χαὶ Βρούτῳ μετὰ τῶν προτέρων στρατῶν ξξ 

ἐγίνετο τέλη" καὶ Μακεδόνας ἐπαινῶν δύο τέλη κατ- 

Ὁ ἔλεξεν ἐξ αὐτῶν. καὶ ἐς τὸν ᾿Ιταλικὸν τρόπον καὶ τάδε 

᾿ ἐγυμνάζξετο. 

0 τοιαῦτα μὲν δὴ καὶ τὰ περὶ πον καὶ Μακεδο- 

ἱ " ἦν" ἐν δὲ τῇ ᾿Ιταλίᾳ ὃ Καῖσαρ ἐν ὕβρει ϑέμενος 
“.-. 

; 
' 
| 

ς΄ [10 ἀπιέναι, ἀπ βιργδβου. ἃ τὴ. 1,0 18 στρατῶν] 5ἷηρα- 
τὴ οὐτὴ (ὐ τηϑ] αἱῦ Μαπα., πἰϑὶ ἕουίο στρατιωτῶν ΒοΥΙ ΘΟ πατιτη 

δδβθῦ. ῬΙΌΓΆ]15. βρϑοίαὺ ΜΕ ΒΙΠρῚ 85 Θχθυοϊθαβ ρᾶγίθβ, οἵ. ΤΥ 
8 810 8566.. ν. οἰζδτη δα 1 8 808 19 ἐπαινῶν πιο νϑυύθηβ Ὁ 
υἰμὴν χυὶ τη Μαςοάογμήαηι ἐγαηβργ 58:8, οἵ. ΤΥ 8 818; μακε- 
ΗΝ 21 ἐγύμναζεν οἱ. Μοπᾶ., 564 νανϊθυϊο μια οοηϑέγαο- 

τη δυηδὺ ΑΡρ., οἵ. 6. σ. 8 884. 886 

᾿ς β856α. οὗ Τ,. ἀδηΐον, “8 ΒτΌ. ἢ. ο]. ῬΏΪ1]1Ο]. 149 (1894) Ρ. 618 8αᾳ. 
ἴθ βαᾳ. οἵ Μοιηγίβθῃ, Ἤδτπιθϑ 19 (1884) Ρ. 14 
Ξ ἈΡΡΙΑΝῸΒ 11. 24 

48α.0. 
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ἔτ 1 

510 ἘΜΦΎΛΙΩΝ 1". [Ὁα68. ΑἩϊονο ορογαην ἄαὶ 
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ἀντὶ οὗ 4Ζέκμον ἡρῆσϑαι στρατηγὸν ἐπὶ Ἀντωνίῳ. τὴν 
μὲν ὀργὴν ἐπέχρυπτε, ϑρίαμβον δ᾽ ἐπὶ τοῖς εἰργασμέ- 
νοὶς ἤτει. καταφρονούμενος δ᾽ ὑπὸ τῆς βουλῆς ὡς 

πρεσβύτερα τῆς ἡλικίας ἐπινοῶν ἔδεισε, μὴ διαφϑαρέν- 
τος Ἀντωνίου μᾶλλον ἔτι καταφρονηϑείη. καὶ τὰς ἐς, 

αὐτὸν συμβάσεις ἐπόϑει, καϑὰ καὶ Πάνσας αὐτῷ δι- 
ἐσήμαινεν ἀποϑνήσκων. τούς τε οὖν ἀλωμένους ἐκ τῆς 

ἐχείνου στρατιᾶς ἡγεμόνας ἢ στρατιώτας ἐφιλανϑρω- 

πεύετο καὶ τοῖς ἰδίοις ἐγκατέλεγεν ἢ τοὺς ἐϑέλοντας 

αὐτῶν ἐς τὸν Ἀντώνιον ἔπεμπεν ὡς οὐ δι’ ἔχϑρας ἀν-ὶ 

ηχέστου πρὸς αὐτὸν ἰόντα᾽ Οὐεντιδίῳ τε τῷ Ἀντωνίου 

φίλῳ. μετὰ τριῶν τελῶν ὄντι. παραστρατοπεδεύσας καὶ 

δέος ἐμβαλὼν ἔπραξε μὲν οὐδὲν πολέμιον. ἐδίδου δὲ 
ὁμοίως συνεῖναί οἱ ἢ ἐς τὸν Ἀντώνιον ἀδεῶς ἀπιέναι 

μετὰ τοῦ στρατοῦ καὶ μέμφεσθαι τῆς ἐς τὸ κοινὸν 1 

συμφέρον ἀγνωσίας. ὧν Οὐεντίδιος συνεὶς ἐς τὸν ἂν- 

τώνιον ἀπήει. ὁ δὲ Καῖσαρ καὶ Δέκιον, τῶν τινα ἡγξ- 
μόνων Ἀντωνίου, περὶ Μουτίνην ληφϑέντα διὰ τιμῆς 

ἀγὼν μεϑῆκεν. εἰ ϑέλοι, πρὸς τὸν Ἀντώνιον ἀπιέναι" 
χαὶ πυνθανομένῳ περὶ τῆς ἐς τὸν Ἀντώνιον γνώμης : 

πολλὰ ἔφη σύμβολα τοῖς εὖ φρονοῦσιν ἐξονηνοχέναϑ 

τοῖς δ᾽ ἔψονσιν οὐδὲ τὰ πλείονα ἀρχέδσειν. 
Ἀντωνίῳ μὲν δὴ τάδε ὁ Καϊάχρ ἐμεσήμαννϑν Αἱ 

πέδῳ δὲ καὶ σινέῳ σαφέστερον ἔτι περὶ τῆς ἐς αὑτὸν ὁ 

ὕβρεως καὶ τῆς τῶν σφαγέων ἀϑρόας προαγωγῆς ἐπ- 

ἐδγάδεεμῃ, ἐκφοβῶν αὐτούς, μὴ ἐς χάριν τῆς Πομπηιαν 

ἘΠ 

Ἰἀλωμένους] τοὺς διαφυγόντας ἐκ τῆς μάχης ΟΔ88.1). 46,41, ὅ 
10 ἀπέπεμπεν οἱ. Μοπά., βρα οἵ, δὰ Π 8 882 11 ἰόντα] δι 
οἱ. Μοπμά., οὐ ἴὔω νουὺ Ζοῖββ, ῬτΟ Δ ΠΤὕθυ, ἰόντος ταλ]αἱῦ ΕἾ} 
1Ὁ ἐμέμφετο οἱ. Νδῦοκ, ποῃ τϑοῦθ, ΟΡί ΠΟΥ 19 ἀγαγὼν οἷ. 
Μεμα. ϑέλοι Β. ϑέλει Χ, γαϊρο 21 τοῖς εὖ φρονοῦσινψ 
οὗ 8 248 94 αὐτὸν Οἱ, ΘΟΥΤ. Μοπηά., ὧν δογηι οομέμηιοϊίατι ἵ 



“... οἱ Αϑίηῖιδ. ῬΙαη ιι5] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τὸ. δ11 
᾿κ 48α. Ο, 
ἑταιρείας καϑ᾿ ἕνα τῶν Καίσαρος ἕκαστος ὅμοια ἄν- 

τωνίῳ πάϑοι. κἀκείνῳ δι’ ἀφροσύνην καὶ ὑπεροψίαν 

τοῦδε τοῦ δέους τάδε παϑόντι. ἠξίου τε ἐς μὲν εὐπρέ- 881 

πειαν τῆς βουλῆς εἶναι κατηχόους, ἐς δὲ τὸ σφέτερον 

ἀσφαλὲς συμφρονεῖν, ἕως ἔτι δύνανται, καὶ ὀνειδίξειν' 

ταῦτα Ἀντωνίῳ μιμεῖσϑαί τε τοὺς ὑπὸ σφίσιν ὁπλίτας: 

οὐ διαλυομένους. οὐδ᾽ ὅτε παύσαιντο τῶν στρατειῶν, 

ἵνα μὴ τοῖς ἐχϑροῖς εἶεν εὐεπίϑετοι, ἀλλ᾽ ἀϑρόους ἐν 

ἀλλοτρίᾳ συνοικίξεσϑαι διὰ τὴν ἰσχὺν μᾶλλον ἐϑέλον-. 
τὰς ἢ καϑ' ἕνα τῶν πατρίδων ἀπολαύειν. τάδε μὲν 8382 

ὃ Καῖσαρ Δεπίδῳ τε ἐπέστελλε καὶ ᾿σινίῳ" 4έχμῳ δὲ 
ὃ ἀρχαῖος στρατὸς ἐνόσει πιμπλάμενος ἐκ λιμοῦ καὶ 

τὰς γαστέρας κατερρήγνυντο, ὅ τε νεοστράτευτος ἀγύ- 

μνάστος ἔτι ἦν. Πλάγκος δὲ προσεγένετο μετὰ τοῦ οἷ- 8388 
ἰχείου στρατοῦ. χαὶ ὁ Ζέκμος ἐπέστελλε τῇ βουλῇ τὸν 
Ἀντώνιον ἀλώμενον κυνηγετήσειν ναυτικῶν πὲρ ἤδη 

γεγονότων. οἵ τε Πομπηιανοὶ πυϑόμενοι ϑαυμαστοὶ 384 

1 ὁμοίως Ὁ, ὁμοίωξ δ8Β5ᾳ. ἐν ἀλλοτρίῳ ἱ 10 ἀπολαύειν 
{τε καὶ δεδιέναι) οἱ. Μοπᾶ., {ἐν δέει) τα θ]1π8 Καὶ] 11 οὖν 

ηἴ6 ὁ αὐ. ὈΓ, ῬθπΠθΘ 12 πιπλάμενοςϊλ 14 δέ (οἷν οχ Ὁ εἰ. 
.,) 808 οὗ δα 1 8 228 16 5"α. ναυτικῶν -- γεγονότων] 

8. ἴδτη ἐδιηρίανθυιπῦ Μαβρυ. οὐ ϑοῦν., αὐτίκα. ὧνπερ ἤδη 
ὑνότων οἵ τε οἷο. οἱ. Τ γι οαϊύ. Π14. ῥταθῖ, ἡ. ΥἹ[, αὐτίκα 

τῶν μεγίστων περ ἤδη γεγονότων Μοπᾶ. 60]]. ΤΥ 8 87, κυνη- 
ἥσειν. αὐτίχα ὡς περ(ὺ» ἤδη γεγονότων οἵ τε οἷο. Μδαγ!ρ, 

5. οΥἹὖύ. ΠΤ Ρ. 78, νἱχ σϑοΐθ ἴθ πὲρ οἴθπάθηβ, κυνηγετήσειν 
χ᾽ ὧνπερ, ζὡς ἤδη γεγονότων, οἵ τε Πομπ. Ἠρτν. Ῥ. 11. 

ἡγξε 586. Θὐΐδτη Πϑοϊσησση δια Βυτητηδβ Υϑὶ ἔγατηθηύαυθθ δηριιΒῦϊδ 8 
᾿ἈΠπίοπΙ (οἵ. ΡΙαῦ. Απῇ. ο. 17) 81 8586 δἀαϊαϊ Μοπᾷ., βθᾶ ποὶ 
παῦ 11 5αᾳ. ϑαυμαστοὶ ὅσοι διεφάνησαν) πδρδιῦ ἴῃ Ἰοσα 016 
ϑσμν., 56α οἵ. ΡΙαὐ. 0868. ο. 6, δ δίῃ δὰ Ἡρσγοάοῦ. 8,118. Οθύθσθσα 

10Κ τηϑ]αϊῦ ἀνεφάνησαν, ϑ'οΒθηΚ] ἡ. 119 δὴ ἐφάνησαν, αὖ 
. 5ἴη6 οαπδϑ ἰάομθδ 

πτὸ 

[6 ἀλώμενον] 46 Απέοῃϊϊ 1 ηοΥῸ5 γ. Μοχαταβθα Ὁ. 1. 1. 2 
8, 860 

οδἕ 
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379 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Τ΄. [068. οογβιιὶ βογὶ οὐμᾶρ 

ὅσοι διεφάνησαν, ἐκβοῶντες ἄρτι τὴν πάτριον ἐλευ 
ϑερίαν ἀπειληφέναι. καὶ ϑυσίαι καϑ’ ἕνα ἦσαν κα 
χειροτονίαν δέχα ἀνδρῶν ἐς εὔϑυναν τῆς ἀρχῆς τῆ; 

Ἀντωνίου. πρόσχημα δὲ τοῦτο ἦν ἐς ἀκύρωσιν τῶν ὑπὶ 
Καίσαρος διατεταγμένων᾽ ᾿ντώνιος γὰρ οὐδὲν αὐτὸ, 
ἢ πάνυ σμικρά, πάντα δὲ ἐκ τῶν Καίσαρος ὑπομνὴ 

ψάτων διῳκήκει, καὶ τόδε σαφῶς εἰδυῖα ἡ βουλὴ τί 
μέν τινα αὐτῶν ἐπὶ προφάσεσι διέλυεν, ἀϑρόα δὲ οἵ 

τῶς ἤλπιξε διαλύσειν. οἱ μὲν δὴ δέχα προύγραφον 
ὅ τι τις λάβοι παρὰ τὴν ἀρχὴν Ἀντωνίου. πάνται 

αὐτίκα ἀπογράφεσϑαι καὶ διδάσκειν" ἀπειλαί τε τοῖϊ 

ἀπειϑοῦσιν ἐπετίϑεντο. καὶ τὴν ὕπατον ἀρχὴν ἐς τι 
λοιπὸν τοῦ ἔτους οἱ Πομπηιανοὶ μετήεσαν ἀντὶ Ἵρτ' ο 

τὲ καὶ Πάνσα" μετήει δὲ καὶ ὃ Καῖσαρ, οὐκ ἐς τὴν βοῦ 
λὴν ἔτι πέμπων, ἀλλ᾽ ἐς τὸν Κικέρωνα ἰδίᾳ, καὶ αὐτὺ" 

παρεχάλει χαὶ συνάρξαι. ὡς Κικέρωνα μὲν τὴν ἀρχὴ 

διουκήδοντα πρεσβύτερόν τε χαὶ ἐμπειρότερον ὄντι 
αὐτὸς δὲ τὴν ἐπωνυμίαν καρπωσόμενος μόνην ἐς ἀπὸ 
ϑεσιν τῶν ὅπλων εὐπρεπῆ, οὗ δὴ καὶ πρῴην ἕνει, 

τὸν ϑρίαμβον αἰτῆσαι. Κικέρων μὲν δὴ τούτοις ἐπαᾷ 

ϑεὶς διὰ φιλαρχίαν, ἔλεγεν αἰσϑέσϑαι σπονδῶν ἐν τοῖ 
ἔξω στρατηγοῖς ὑπονοουμένων καὶ συνεβούλευε ϑὲρ 

πεῦσαι τὸν ἄνδρα ὑβρισμένον καὶ στρατοῦ ἔτι ἄρχοντ᾽ 

8 διέλυεν (ἀεί οἱ. Νίοπα., τυυϊῦο ῬσοθθὈ 118 {ἤδη ΝῚ ἃ 
Ῥρύθυβθῃ 12 8αᾳ. 7) φοϊηνυ, (810) ῬΟΥΤῸ ροηιροταριὶ --- Θογηιϑιῖα ηι 
Ῥοϑέμίαγε βιναϑογιγιέ Ὁ, 1. 6. καὶ τὴν ὕπατον ἀρχὴν --- (4έκμοι 
οἱ Πομπ. μετζιέναι παρεκάλγεσαν (Μοπᾶ.); πθδβοῖο. ὑπᾶθ 588 ' 
Ῥϑουῦ 22 ἐπινοουμένων οἱ. Μοπᾶ., Βρα ΑΡΡ. ἀΐοοτθ να] βθουῦθ' 
1ηὔθ ἄσοθθ ϑούσμη 6586 46 [οθάθγθ ἔβοϊθηᾶο [ἢ 

8 χειροτονίαι δέκα ἀνδρῶν] οἵ. ὙΥΊΠ]ΠΘπιΒ ΠΡ. Τότ οἀη 
46. ουστόσθ Αρρ. οορτὑϑηῦ. Πϑηρθ, ᾿ὺ. ΑἸθοτύ. ΠῚΞ Ρ. 641 δάη. 3. 
Οτόθρθ ἂρ. Ὀυυσηϑηη 15 Ρ. 489 Βα. 145αα. οἵ. ἀ6 ἢδὸ ΠδΥΥ 
ἴζομθ ϑοιμνγασύς (ν. δα 8 δ) Ρ. 217 5α. Ἴ 



,- ουηὶ 1,ορίαο ασὶ] ἘΜΦΥΛΤΩΝ Τ΄. 515 

λοῦ ἀνασχέσϑαι τε παρ᾽ ἡλικίαν ἔχομε ἐν τῇ 

ΟΝ μᾶλλον ἢ μηνίοντος ἐν ὅπλοις᾽ ὡς δ᾽ ἄν τι μὴ 

πράξειε παρὰ τὸ τῇ βουλῇ συμφέρον; ἐχέλευεν αὐτῷ 

συνελέσϑαι τῶν τινα πρεσβυτέρων ἔμφρονα. τῆς ἐκεί- 
“. 

ἥ τὲ βουλὴ τῆς φιλαρχίας ἐγέλασε, καὶ οἱ συγγενεῖς 
μάλιστα τῶν σφαγέων ἐνέστησαν δεδιότες. μὴ αὐτοὺς 

ἐδ Καῖσαρ τίσαιτο ὑπατεύων" ὑπερϑέσεων δὲ ἐπὶ τῇ 

ΠΝ οοτονίᾳ ἡ ομένων ἐννόμων κατὰ ποικίλας αἰτίας, 

) ὃ ἀντώνιος ἐν τῷ τέως τὰς Ἄλπεις ὑπερέβκαε, Κουλ- 

“λεῶνα πείσας τὸν ἐκ Δεπίδου φύλακα αὐτῶν, ἐπί τε 

Α αμὸν ἦλθεν, ἔνϑα ἐστρατοπεδευμένος ἦν ὁ Δέπιδος, 

ὃ οὔτε χάραχα περιεβάλετο οὔτε τάφρον ὡς δὴ φίλῳ 

 παραστρατοπεδεύων. διαπομπαὶ δὲ ἦσαν ἐς ἀλλήλους 
ναί, Ἀντωνίου μὲν ὑπομιμνήσκχοντος φιλίας τε καὶ 

χαρίτων ποικίλων καὶ διδάσκοντος. ὅτι μεϑ’ αὑτὸν 
ὅμοια πείσονται χαϑ᾽ ἕνα πάντες, οἱ τῆς Καίσαρος 

ἐγένοντο φιλίας, Μεπίδου δὲ τὴν μὲν βουλὴν δεδιότος 
πολεμεῖν αὐτῷ κελεύουσαν, ὑπισχνουμένου δ᾽ ὅμως 

ὑ πολεμήσειν ἑχόντος. ὁ δὲ στρατὸς ὃ τοῦ “επίδου 

τό τε ἀξίωμα αἰδούμενοι τὸ Ἀντωνίου καὶ τῶν δια- 

τοιπῶν αἰσθανόμενοι καὶ τὴν ἀφέλειαν αὐτοῦ τῆς 

στρατοπεδείας ἀγάμενοι. ἐπεμίγνυντο τοῖς Ἀντωνίου 
λανϑάνοντες, εἶτα φανερῶς οἷα πολίταις τε καὶ συστρα- 

τιώταις γενομένοις, τῶν τὲ χιλιάρχων κωλυόντων ὑπερ- 

8 ἐκχέλευσεν 10 5αᾳ. κουλεῶνα δῦ 16 μετ᾽ αὐτὸν 
ΤΊ, οὐ. Μοπά. 19 αὐτῷ] ἀντωνίῳ οχ ( 5ογ. Μεπά., ἱπαυΐ., 

ΟΥ. 6. σ, αὐτὸν 8 308 20 ἑκόντα οἷ. Μύβργ., ἱπαΐ. 
ἶ ἀμ αοΐθ λανθάνοντες ἀρβιάθσο, υὖ οὔϊατα Ο αἀαίαϊξ 

; ΟἹ. 8 282 Φ 

105α. ἀΘ . Τογθηξίο ΟἸ]]θομΘ ν. Βουρῆθβὶ ΠΡ. 2309 

νεότητος ἐγχρατῆ παιδαγωγόν. ἀλλὰ Κικέρωνα μὲν : 
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814 ΕΜΦΥΛΙΩ͂Ν Γ΄. [Πορίάιι αα ΑἩίοη. ἐγαηϑὲξ 

εώρων καὶ τὸν ποταμὸν ἐς εὐμάρειαν τῆς ἐπιμιξίας 

ναυσὶν ἐγεφύρουν᾽ τό τὲ καλούμενον δέκατον τέλος, 
ἐξεναγημένον ὑπὸ ᾿ἀντωνίου πάλαι. τὰ ἔνδον αὐτῷ 

παρεσχεύαξεν. ὧν αἰσϑανόμενος Δατερήσιος, τῶν ἢ 
τις ἐκ τῆς βουλῆς ἐπιφανῶν. προηγόρευξ τῷ “επίδῳ 

καὶ ἀπιστοῦντα ἐκέλευε τὴν στρατιὰν ἐς πολλὰ διελόντα 

ἐχπέμψαι κατὰ δή τινας χρείας, ἐς ἐπίδειξιν ἢ τῆς προ- 
δοσίας ἢ τῆς πίστεως. καὶ ὃ “έπιδος ἐς τρία διελὼν 

ἐχέλευε νυχτὸς ἐξορμᾶν ἐς φρουρὰν ταμιξίων πλησια- 

ξόντων. οἵ δὲ ἀμφὶ τὴν ἐσχάτην φυλακήν, ὡς ἐς τὴν: 
ἔξοδον ὁπλισάμενοι, τὰ ἐρυμνὰ τοῦ στρατοπέδου χατ- 
ἔλαβον καὶ τὰς πύλας ἀνεῴώῴγνυον Ἀντωνίῳ. ὃ δ᾽ ἐπὶ 

τὴν Δεπίδου σκηνὴν ἵετο δρόμῳ, τοῦ στρατοῦ παντὸς 
ἤδη τοῦ Δεπίδου παραπέμποντος αὐτὸν καὶ τὸν “έπι-, 

δον αἰτοῦντος εἰρήνην τε καὶ ἔλεον ἐς ἀτυχοῦντας. 

πολίτας. ὃ μὲν δὴ Δέπιδος, ὡς εἶχεν, ἐκ τῆς εὐνῆς, 

ἄξωστος ἐς αὐτοὺς ἐξέϑορε καὶ ὑπισχνεῖτο πουήσευν. 

καὶ τὸν Ἀντώνιον ἠσπάξετο καὶ ἐξελογεῖτο τῆς ἀνάγκης. 
οἵ δὲ αὐτὸν καὶ προσπεσεῖν ᾿ντωνίῳ νομίξουσιν, ἄπρα- 

χκτὸν μὲν ὄντα καὶ ἄτολμον, οὐ μὴν ἅπασι τοῖς συγ- 
γραφεῦσι πιστὸν οὐδ᾽ ἐμοὶ πιϑανόν᾽ οὐ γάρ πώ τι 

αὐτῷ πολέμιον ἐς τὸν Ἀντώνιον ἐπέπρακτο, δέους 
ἄξιον. οὕτω μὲν ὃ Ἀντώνιος ἐς μέγα δυνάμεως αὖϑις 

ἐπῆρτο καὶ τοῖς ἐχϑοοῖς ἦν ἐπιφοβώτατος" στρατὸν γὰρ 
εἶχεν, ὅν τε ἐξανέστησε Μουτίνης καὶ σὺν αὐτῷ λαμ- 

8 τοῦ διΐθ ἀντωνίου 844. 1 9 ταμιείων] φιμαοδίογιι Ὁ, 
Ϊ. 6. ταμιῶν 18 ἐξελογεῖτο τῆς ἀνάγκης] βΒαβροούαηναυτ ἴῃ ΒέΘΡΕ. 
{μ68. 8. γ. ἐκλογεῖσϑαι, ἱποουτιρύα ρῬαΐανιῦ Μοπα., τὴν ἀνάγκην 
Ἰορίναν Υ 8 ὅ1, ἐξελογεῖτό {τι τῆς ἀνάγκης οἱ. Κοὶὶ] 20 μὲν] 
τε οἱ. Μομα. 21 πώ] που Ὁ, πύυς, 510, υὖὐ νἱάρίαν, ὁ 

8 ἐξεναγημένον͵ οἵ. 7. Κτοιμαγοῦ, Ηθυτηθθ 81 (1890) ν». 1 
8Δᾶῃ. 2 4 οϑῦ Μ. Τανρηῦίιβ Τιαύθυθηβὶβ ἷ 



᾿ βομαΐιιβ ρογἐονΥἰ8] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Γ. 818 
43α.0. 

 πρότατον ἱππικόν, τρία τε αὐτῷ τέλη κατὰ τὴν ὁδὸν 

 προσγεγένητο τὰ Οὐεντιδίου. καὶ Δέπιδος αὐτῷ σύμ- 

μᾶχος ἐγίγνετο ἑπτὰ ἔχων ὁπλιτικὰ τέλη καὶ πολὺν 

ὅμιλον ἄλλον καὶ παρασχευὴν ἀξιόλογον. καὶ τοῖσδε ὃ 

μὲν Δέπιδος ἐπωνομάξετο ἔτι, ὃ δὲ Ἀντώνιος ἅπαντα 

διῴκει. 

 ἐξαγγελθέντων δὲ τῶνδε ἐς Ῥώμην ϑαυμαστὴ καὶ 849 

᾿ αἰφνίδιος ἦν αὖϑις μεταβολή, τῶν μὲν ἐκ τῆς οὐ πρὸ 

᾿ πολλοῦ καταφρονήσεως ἐς δέος. τῶν δὲ ἐς ϑάρσος ἀπὸ 

τὸ τοῦ δέους μεϑισταμένων. αἵ τε πῤογγάναι τῶν δέκα 

' ἀνδρῶν κατεσπῶντο σὺν ὕβρει, καὶ αἱ χειροτονίαι τῶν 

᾿ ὑπάτων ἐπείχοντο ἔτι μᾶλλον" ἥ τε βουλὴ πάμπαν ἀπο- 880 

ροῦσα καὶ δεδιυῖα. μὴ συνϑοῖντο ἀλλήλοις ὅ τε Καῖ- 

᾿ δὰρ καὶ ὁ Ἀντώνιος, ἔπεμπε μὲν ἐς Βροῦτόν τε καὶ 

ι. Κάσσιον χρύφα ἀπὸ σφῶν ΜΔεύκιον καὶ Πάνσαν. ὡς 

᾿ ἐπὶ ϑέας εἰς “Ελλάδα ἐξιόντας, ἀμύνειν αὑτοῖς ἐς ὃ δύ- 

᾿χεντο, μετεχάλει δὲ ἐκ Διβύης ἀπὸ τριῶν τῶν ὑπὸ 8δ1 

᾿ Σέξτιον δύο τέλη καὶ τὸ τρίτον ἐκέλευε Κορνιφικίῳ 

παραδοϑῆναι., τῆς ἑτέρας ἔρχονεν “Αιβύης αὶ τὰ τῆς 

πῬδνλῆς φρονοῦντι, εἰδότες μὲν καὶ τούσδε Γαΐῳ Καί- 

᾿ δαρι ἐστρατευμένους καὶ τὰ ἐκείνου πάντα ὑπονοοῦν- 

' τες ἡ δὲ ἀπορία σφᾶς ὧδε ἤπειγεν, ἐπεὶ καὶ τὸν νέον 862 

᾿ Καίσαρα δεδιότες, μὴ συνϑοῖτο Ἀντωνίῳ. ΒΗΜΉΣΟΣ 

' αὖϑις ἐπὶ ᾿ντωνίῳ μάλα ἀπρεπῶς ἐχειροτόνουν ἅμα 

᾿ς 12 πάμπαν] πάντα Β 18 δεδοικυῖα 1ὃ ἀπὸ] ὑπὸ 
ΦΔεύχιον) “Τμαοοῖτιβ᾽ (510) 6}. οὐ ΕὙθι μβμϑίτη, ΒΌρρ!. Γν. ΟΧΙΧ, ὅ2. 

͵ Βοτί. τοὶ ποΙηθη Ροϑὺ “εύκιον Θχοϊαϊδ 16 αὐτοῖς ᾿1Ὀτὶ, οοὐτ. ΜΙ 6ηά. 
᾿ 

Ε ἔν 16 Πάνσαν] οἵ. ὙΥΠΘΙαΒ 1 Ρ. ὅ36 π. 8389: Β]ϊατη ΘΟμΒ]15 
Μοτηγηβθη, Ζοιέβον. ἔ Νυχτηΐβτη. 11 (1884) Ῥ. 16 Δῃ. 8 

'Βαα. οἵ 1. Θδπίον, Ῥῖθ Ῥχουίηζί] νθυνγαϊξαηρ ἃ. ΤΥΪτα τη, 
ἄ Ατρθηΐου. 1892. Ρ. 19 5ᾳ. οὺ ῬΏ1]1Ο]. 88 θη Ρ. 148 
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3106 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Τ᾿. [Οκαε8. ηυϊ ο5. βοιΠοϊ αὶ 

ὁ δὲ Καῖσαρ ἤδη τὸν στρατὸν εἰς ὀργὴν ὑπέρ τε ὅ 
αὑτοῦ, ὡς συνεχῶς ὑβριξόμενος, ἀνεκίνει καὶ ὑπὲρ 
σφῶν ἐκείνων, ἐπὶ δευτέραν στρατείαν πεμπομένων, 
πρὶν ἐπὶ τῇ προτέρᾳ λαβεῖν τὰς πεντακισχιλίας δραχ- 

μάς. ὅσας αὐτοῖς ὑπέσχοντο δώσειν" ἐδίδασκέ τε πέμ- 

ποντας αἰτεῖν. οἱ δ᾽ ἔπεμπον τοὺς λοχαγούς. καὶ ἡ 

βουλὴ συνίει μὲν αὐτοὺς ἐς ταῦτα διδασκομένους, ἀπο- 

κρινεῖσϑαι δὲ αὐτοῖς ἔφη δι’ ἑτέρων πρέσβεων. καὶ 

ἔπεμπον, οὺὃς ἐδίδαξαν τοῖς δύο τέλεσι τοῖς ἀπ᾿ Ἄντω- 

νίου μεϑεστηκόσιν ἐντυχεῖν ἄνευ τοῦ Καίσαρος καὶ 1 
διδάσκειν μὴ ἐφ᾽ ἑνὶ ποιεῖσϑαι τὰς ἐλπίδας. ἀλλ᾽ ἐπὶ 

τῇ βουλῇ τὸ χράτος ἀϑάνατον ἐχούσῃ μόνῃ, χωρεῖν δὲ 

πρὸς ΖΔέχμον, ἔνϑα σφίσι τὰ χρήματα ἀπαντήσειν.. 
ταῦτ᾽ ἐπισκήψαντες λέγειν ἐσέφερον ἤδη τὸ ἥμισυ τῆρ΄ 

δωρεᾶς καὶ δέκα ἄνδρας ἐς τὴν διανέμησιν ἐχειροτό- 1 
νουν, οἷς οὐδὲ ἑνδέκατον προσετίϑεσαν εἶναι τὸν Καί- 

δσαρα. οἱ μὲν δὴ πρέσβεις. οὐκ ἀνασχομένων τῶν δύο, 
τελῶν ἐντυχεῖν σφίσιν ἄνευ τοῦ Καίσαρος, ὑπέστρεφον 
ἄπρακτοι" ὃ δὲ Καῖσαρ οὐκέτι τοὺς λόγανῃ χαϑίει δι 

ἑτέρων οὐδὲ μέλλειν ἠξίου, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐς τὸν στρατὸν 

συνειλεγμένον ἐπελϑὼν τά τε Ὀῤϑίσμέαιοι ὅσα ἐς αὐτὸν. 
ἐκ τῆς βουλῆς γεγένητο, κατέλεξε καὶ τὴν ἐς πάντας 

τοὺς Γαΐου Καίσαρος ἐπιβουλήν, καϑ΄ ἕνα καϑαιροῦυ- 
μένους, δεδιέναι τε αὐτοῖς περὶ σφῶν διεκελεύσατο, 
οὐλνα νυ ροράηναν ἔς τὲ πολέμιον τῆς μοίρας στρατηγὸν. 
καὶ πολέμους ἑτέρους ἀφ᾽ ἑτέρων, ἵν᾽ ἢ ἐκφϑαρεῖεν ἢ 

καὶ πρὸς ἀλλήλους στασιάσειαν" ἐπὶ γὰρ τῷδε καὶ τοῦ" 

περὶ Μουτίνην ἔργου κοινοῦ γεγονότος τὰ γέρα τοῖς, 

2 αὑτοῦ Β, αὐτοῦ οθέθτ] ὑβριξομένου εἰ. Μοπά., θΘμ6 
8 ἐκείνων ἄ6]. Ηθτν. Ῥ. 11 Ηἴο οὐ ΤΥ 8 ὅ20 4 ἐ τῇ Ἂἰ0) ῬΙΟ 
ἐπὶ τῇ Β ὅ ὑπέσχηντο οἱ. Μοπά., οἵ. ὑυδοί. Τλ8α. ἀποκρί- 
νεσϑαι ἱ 22 ἐς ἅπαντας ἃ 98 γέρα] ἔργα 1 ἘΠῚ 



Ο Ὁεξ. ηνή ίος. δοϊἰοϊαι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Τ.. 95:1 

δύο τέλεσι μόνοις δίδοσθαι, ἵν᾽ αὐτοὺς ἐς ἔριν καὶ 

ἢ στάσιν ἐμβάλοιεν. “ἴστε δέ", ἔφη, “καὶ ἐφ᾽ οἷς ὁ ἄν- 

τώνιος ἔναγχος ἡττήϑη οἷά τὲ τοὺς Πομπηιανοὺς ἐπύ- 

ϑεσϑὲ ἐν ἄστει πεποιηχέναι- χατὰ τῶν τινας δωρεὰς 

«παρὰ Καίσαρος εἰληφότων. τί δὴ πιστὸν ἢ ὑμῖμ ὧν 

ἐλάβετε παρ᾽ ἐκείνου χωρίων τε χαὶ χρημάτων ἢ ἐμοὶ 

τῆς σωτηρίας. ὧδε ἐν τῇ βουλῇ δυναστευόντων τῶν. 

᾿ οἰχείων τοῖς σφαγεῦσι; κἀγὼ μὲν ἐκδέξομαι τὸ τέλος, 

ὃ τι ἂν ἐπιγίγνηταί μοι (χαλὸν γάρ τι καὶ παϑεῖν 

1ὸ πατρὶ ἐπικουροῦντα), ὑπὲρ δὲ ὑμῶν δέδια τοιῶνδε καὶ 

δυσῶνδε, κινδυνευόντων ἐς ἐμὴν καὶ τοῦ πακρὺβ χάριν. 

ἴστε μὲν δή μὲ καϑαρεύοντα φιλοτιμίας, ἐξ οὗ στρα- 

τηγεῖν μοι διδόντων ὑμῶν ὑπὸ σημείοις οὐκ ἐδεχόμην᾽ 

ἕν δὲ μόνον ὁρῶ νῦν ἀμφοτέροις σωτήριον, εἰ δι᾽ 

τὸ ὑμῶν ὕπατος ἀποδειχϑείην. τά τε γὰρ παρὰ τοῦ πα- 

, τρὸς ὑμῖν δοϑέντα πάντα βέβαια ἔσται. ἀποικίαι τὲ 

; προσέσονται αἱ ἔτι ὀφειλόμεναν καὶ γέρα πάντα ἐντελῆ" 

,, ἐγώ τε τοὺς φονέας ὑπὸ δίκην ἀγαγὼν τοὺς ἄλλους 
τ ἂν ὑμῖν χαταλύσαιμι πολέμους. 
᾽5. ὧν λεγομένων ἥ τε στρατιὰ προϑύμως ἐπεβόησε, 

χαὶ τοὺς λοχαγοὺς αὐτίκα ἔπεμπον αἰτήσοντας τὴν ἀρ- 

., χὴν τῷ Καίσαρι. ὑποκχριναμένης δὲ τῆς βουλῆς τὴν 

᾿ ἡλικίαν, ἔλεγον οἱ λοχαγοὶ ἃ ὀδιδάχϑησαν, ὅτι καὶ πά- 

λαι ϑίορουϊνός τε ἄρξειε Ῥδώξξρορ ὧν ἔτι καὶ Σκιπίων 

85 ὕστερον, ὅ τε πρότερος καὶ ὁ δεύτερος, καὶ ἐκ τῆς νεό- 

τητος ἑχάστου πολλὰ ὄναιτο ἡ πατρίς. τά τε ἔναγχος 

ταῦτα καὶ Πομπήιον Μάγνον αὐτοῖς καὶ “4)΄ολοβέλλὰν 

ΠΣ 
18 ἀπὸ σημείοις αἵ, οτα. Ὁ 14 ὁρῶ] ὁρῶν ὃ Ὁ 1ὅ ἀπο- 

ιχϑ) είει ΜΝ Β τά τε γὰρ] τότε γὰρ τά τε οἱ. Μοπά.: 8ῃ 
ἴὰ8 τότε γὰρ «τὰ» παρὰ οἷο. 20 ἢ τε] ἔτι ἡ οἱ. Μεπά., 

24 σχηπίων Οἔ, Σκιπίωνες ταϑὶυἱῦ βοθν., γογθϊδαπδ 
86. Ο 88 καὶ (ὅτι) ἐκ οἱ. Μοπα. 

48 α.Ο, 

8ὅ8 

8589 
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918 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Γ΄. [(68. αὐ υρϑϑηι ἀὐοῦα 

προύφερον αὐτῷ τὸ Καίσαρι ἤδη δεδόσθαι τὴν ἀρχὴν 

μετιέναι ϑᾶσσον ἐτῶν δέκα. ταῦτα τῶν λοχαγῶν σὺν 
πλέονι παρρησίᾳ λεγόντων. οὐκ ἀνασχόμενοί τινὲς τῶν 
βουλευτῶν λοχαγοὺς ὄντας ὧδε παρρησιάξεσϑαι. ἐπ- 

ἔπλησσον ὡς ϑρασυνομένοις ὑπὲρ τὸ στρατιώταις πρέ- ̓  

πον. καὶ ὁ στρατὸς πυϑόμενος ἔτι μᾶλλον ὠργίξοντο 

καὶ ἄγειν σφᾶς εὐθὺς ἐκέλευον ἐς τὴν πόλυν ὡς αὐτοὶ 
χειροτονήδοντες αὐτὸν ἐξαιρέτῳ χειροτονίᾳ, Καίδαρος 

υἱὸν ὄντα, πολλά τε τὸν πρότερον Καίσαρα ἀπαύστως 
εὐφήμουν. ὧδε δὲ αὐτοὺς ὁρμῆς ἔχοντας ὃ Καῖσαρ ι 

ἰδὼν ἦγεν εὐθὺς ἀπὸ τῆς συνόδου. ὀχτὼ τέλη πεξῶν 

καὶ ἵππον ἱκανὴν καὶ ὅσα ἄλλα τοῖς τέλεσι συνετάσσετο. 
περάσας δὲ τὸν ῬῬουβίκωνα ποταμὸν ἐκ τῆς Κελτικῆς 

ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν, ὅν τινα αὐτοῦ καὶ ὃ πατὴρ ὁμοίως ἐπὶ 

τῷ πολιτικῷ πολέμῳ πρῶτον ἐπέρασεν, ἐς δύο πάντας 
διήρει καὶ τὸ μὲν ἕπεσϑαι κατὰ σχολὴν ἐκέλευσε, τὸ 
δὲ ἄμεινον ἐπιλεξάμενος ἐτρόχαξεν, ἐπειγόμενος ἔτι, 

ἀπαρασκεύους καταλαβεῖν. μέρους τε τῶν χρημάτων ὑπ-, 

αντῶντος. ἃ ἐς τὰ γέρα τοῖς στρατιώταις ἡ βουλὴ πεπόμ- β 

φει. δείσας ἐπὶ τοῖς μισϑοφόροις ὁ Καῖσαρ προύπεμπδ ἡ 
κρύφα τοὺς ἐχφοβήσοντας" καὶ οἱ μὲν ἔφευγον μετὰ 

τῶν χρημάτων" ἐς δὲ τὸ ἄστυ τῆς ἀγγελίας ἀφικομένης ὃ 

ϑόρυβος ἦν καὶ φόβος ἄπλετος, διαϑεόντων τὲ ἀκό- 

σμῶς καὶ γύναιά τινῶν ἢ παῖδας ἢ ὅσα τιμιώτατα 

ἄλλα ἐς ἀγροὺς ἢ τὰ ἐρυμνὰ τῆς πόλεως μεταφερόν- 3 
τῶν οὐ γάρ πω σαφοῦς ὄντος, ὅτι μόνης ὀρέγοιτο 

ὑπατείας. πολέμιον στρατὸν ἐπιέναι σὺν ὀργῇ πυνϑα- 
νόμενοι ἐς πάντα ἐδεδοίκεσαν. ἡ βουλὴ δ᾽ ἐξεπέπληκτο 

ἀμέτρως, οὐδεμιᾶς αὐτοῖς οὔσης ἑτοίμου δυνάμξωβ, 

98 τὸ οἵὰ. Ὁ ΟἿ ἱέναι Ο 
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᾿ ἀλλήλους τε. οἷον ἐν τοῖς φόβοις γίγνεται. κατεμέμ- ᾿ 

ς Φφόντο, οἵ μὲν, ὅτε τὴν στρατιὰν αὐτὸν ἀφέλοιντο τὴν 

ἐπὶ τὸν Ἀντώνιον ὑβριστικῶς. οἱ δὲ τῆς ἐς τὸν ϑρίαμ- 

᾿ς βὸν ὑπεροψίας. οὐκ ἄδικον ὄντα, οἱ δὲ τοῦ φϑόνου 

β 5 τῆς διανεμήσεως τῶν ροῦν, οὗ δὲ οὐδὲ ἑνδέκατον 

᾿ ἐπιγράψαντες" οἱ δὲ αὐτὰ τὰ ἄϑλα, οὔτε ὀξέως οὔτε 

᾿ ἐντελῆ διδόμενα, τὴν συῤανεὰν σφίσιν ἔλεγον ἐἔχπολε- 

ι μῶσαι. τῆς τὲ λνρξ ἐαραμὸ τὸ ἄκαιρον μάλιστα ἐμέμ- 

Ο φόντο, Βρούτου μὲν καὶ Κασσίου πορρωτέρω τε ὄντων 

το καὶ συνισταμένων ἔτι. ἐν δὲ πλευραῖς Ἀντωνίου καὶ 

“επίδου πολεμίων" οὺἣς ὅτε ἐνθυμηϑεῖεν Καίσαρι συν- 

᾿αλλαγήσεσϑαι. πάμπαν ἤκμαξεν ὃ φόβος. Κικέρων τε. 

ὃς τέως αὐτοῖς ἐπεπόλαξεν, οὐδὲ ἐφαίνετο. 

᾿ς ἀϑρόα δὴ πάντων ἐς πάντα ἦν μετάϑεσις, ἀντὶ μὲν 

τὸ δισχιλίων καὶ πεντακοσίων δραχμῶν τὰς πενταχισ- 

χιλίας, ἀντὶ δὲ τῶν δύο τελῶν τοῖς ὀχκὼ δοϑῆναι Καί- 

σαρά τε αὐτοῖς ἀντὶ τῶν δέχα ἀνδρῶν διανέμειν καὶ 

ἐς τὴν ὕπατον ϑῦχην παραγγέλλειν ἀπόντα. πρέσβεις 

τὲ ἐξέτρεχον, οἵ τάδε φράσειν ἔμελλον αὐτῷ κατὰ σπου- 
Ἢ δήν. ὧν ἄρτι τῆς πόλεως ἐχδραμόντων μετάνοια ἐν- 

ἔπιπτε τῇ βουλῇ; μὴ δεῖν οὕτως ἀνάνδρως καταπεπλῆ- 

χϑαι μηδὲ ἑτέραν ἐνδέξασϑαι τυραννίδα ἀναιμωτὶ 

' μηδὲ ἐθίσαι τοὺς ἀρχῆς ἐφιεμένους ἐχ βίας τυγχάνειν 

᾿ μηδὲ τοὺς στρατευομένους ἐξ ἐπιτάγματος ἄρχειν τῆς 

6 πατρίδος. ὁπλισαμένους δὲ ἐκ τῶν ἐνόντων τοὺς νό- 

μους τοῖς ἐπιοῦσι προτείνειν. προσδοχᾶν γὰρ οὐδὲ 

ἐχείνους Ὑρῶν προτεινομένων ὅπλα τῇ πατρίδι ἐποί- 

---" εἰ δὲ φέροιεν, ἀνέχεσϑαί τε πολιορκίας, μέχρι 

᾿: 11 ἐνθυμηϑῆεν Β 18 οὐδὲν ἢ 28 τοὺς Ο, τῆς ἱ 
Ἂ τ μεῤαμόρα ἢ προσδοκῶ οΒβθὺ ἱπ οσαύϊοηθ τϑοῦδ 28 εἰ δ᾽ 
᾿ ἐπιφέροιεν αἀαδηξαηξου οἱ. Μοπᾷᾶ. 
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ὅ809.". ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Γ΄. [βϑοηαΐιιβ ἀρ οηϑίοηθηι ραγαξ 

ΖΔέκμος ἢ Πλάγκος ἔλϑοι. καὶ ἀμύνεσϑαι μέχρι ϑανά- 
του μᾶλλον ἢ ἑἕχόντας ἐνδέξασϑαι δουλείαν ἄνωϑεν 
ἀδιόρϑωτον᾽ τά τὲ ἀρχαῖα Ῥωμαίων ἐπὶ ἐλευϑερίᾳ 

φρονήματα χαὶ πάϑη, πρὸς οὐδὲν ἐνδόντων ὑπὲρ ἐλευ- ε 

ϑερίας, ἀνελέγοντο. ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ δύο τέλη 9 
τὰ ἐκ Διβύης μετάπεμπτα ἐς τὸν λιμένα αὐτῆς ἡμέρας 

ἀφίκετο. τοὺς ϑεοὺς σφᾶς ἔδοξαν ἐπὶ τὴν ἐλευϑερίαν 
ἐποτρύνειν. ἡ μὲν δὴ μετάνοια ἐκεκύρωτο, καὶ μεὲτ- 
εψηφίξετο ἅπαντα, Κικέρωνος αὖϑις αὐτοῖς ἐπιφανέν- 

τος ἥ, τε στρατεύσιμος ἡλικία προεγράφετο πᾶσα καὶ τι 
τὰ δύο τέλη τάδε, τὰ ἐκ Διβύης, καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς 
ἱππεῖς χίλιοι καὶ τέλος ἕτερον, ὃ Πάνσας αὐτοῖς ὑπο- 

λελοίπει, πάντες οἵδε μερισϑέντες οἱ μὲν τὸν λόφον 

τὸν καλούμενον ἸΙάνουκλον, ἔνϑα καὶ τὰ χρήματα ἐσώ- 

ρευσαν. ἐφρούρουν, οἱ δὲ τὴν τοῦ ποταμοῦ γέφυραν, κε 
ἐπιδιηρημένων σφίσι τῶν στρατηγῶν τῶν κατὰ τὴν 

πόλιν: ἄλλοι δὲ αὐτοῖς τὰ ἐν τῷ λιμένι σκάφη καὶ β 
ναῦς καὶ χρήματα εὐτρέπιζον, εἶ δεήσειεν ἡττωμένους 

φυγεῖν διὰ ϑαλάσσης. καὶ τάδε σὺν εὐθαρσείᾳ πράσ- 
όοντες οὕτως ὀξέως ἤλπιξον ἀντικαταπλήξειν τὸν Καί- 

σαρα καὶ ἢ μεταπείσειν παρὰ σφῶν ἀντὶ τοῦ στρατεύ- ᾿ 

ματος αἰτεῖν τὴν ἀρχὴν ἢ ἐγκρατῶς ἀμυνεῖσθαι" τούς 
τε τῆς ἐναντίας μοίρας νῦν γε μεταϑήσεσϑαιν προῦσ- 

εδόκων. μέχρι περὶ τῆς ἐλευϑερίας ἐστὶν ὃ ἀγών. τὴν 
δὲ μητέρα Καίσαρος καὶ τὴν ἀδελφὴν οὔτε φανερῶβ : 

οὔτε λάϑρᾳ ξητοῦντες εὕρισχον. ἐθορυβοῦντο οὖν 

1 ἐπέλϑοι οἱ. Μοπά., ἱπυῦ., οὗ, δὰ Τ|' 8 882 4 ἐχδέξασϑαι 
ο 4 καὶ δηΐθ πρὸς δα. 8, “ ἔδοξαν βοῦν. αὐϑιγαθαγίν" 
Ο, ἔδοξεν ΟἹ 11 δυὺ τάδε δαὺ τὰ ἐκ Διβύης 46]. Νδιοκ, 
δοπέτ, ἴατο Κυαίξ Ῥ. 3485α. 10 ἐπὶ διῃρημένων ἱ 

18 5αᾳ. οὗ ΒΙΟΒέου (γ. δὰ 1 8 267) Ὁ. 21 
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τι 48α.0. 

 αὖϑις ὁμήρων μεγάλων ἀφῃρημένοι" καὶ τῶν Καισα- 

᾿ θιανῶν οὔπω σφίσιν ἐπικλωμένων, ὑπὸ ἐκείνων αὐτὰς 

ὧδε ἀκριβῶς ὀνόμιξον ἐπικρύπτεσϑαι. 

: Καίσαρι δὲ ἔτι τῶν πύίσβεου οὐ κά ναβάῤῥρς τὰ 811 

ὁ μετεψηφισμένα ἀγγέλλεται" καὶ αὐτὸν οἱ πρέσβεις ἀπο- 

᾿ λιπόντες ἀνέστρεφον ὑπὸ αἰδοῦς. ὃ δὲ τῷ στρατῷ μᾶλ- 

λον ἔτι παρωξυμμένῳ κατὰ σπουδὴν ἐχώρει σὺν φόβῳ, 

μή τι πάϑοιεν αἱ γυναῖκες" ἔς τὲ τὸν δῆμον τεϑορυ- 818 

ἱ ̓ βημένον ἱππέας ἔπεμψεν ἀτρεμεῖν ἐπικελεύων καὶ τεϑη- 

πότων πάντων τὰ πέραν τοῦ Κυριναλίου λόφου κατ- 

β ἔλαβεν, οὐδενὸς ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν ἢ κωλύειν ὑποστάντος. 

ἱ ἦν τε αὖϑις ἑτέρα γόνου ἄφνω μεταβολή. ϑεόντων 819 

ἐς αὐτὸν τῶν δενανον καὶ προσαγορευόντων᾽ ἔϑει δὲ 

᾿ χαὶ ὃ δημότης λεὼς καὶ τὴν εὐταξίαν τῶν στρατιωτῶν 

τ ὡς εἰρηνικὴν ἀπεδέχοντο. ὃ ὃὲ τὸν στρατόν, ἔνϑαπερ 3880 

᾿ ἦν, ἀπολιπὼν ἐχώρει τῆς ἐπιούσης πρὸς τὸ ἄστυ, φυ- 

β “λαχὴν ἔχων ἀμφ᾽ αὑτὸν ἱκανήν. οἱ δὲ καὶ τότε ὑπήν- 

᾿ς τῶν δι᾽ ὅλης τῆς ὁδοῦ χατὰ μέρη καὶ προσηγόρευον, 

' οὐδὲν ἐνδέοντες ἢ ἀχών,. ταβμαιν ἢ ϑεραπείας ἀσϑε- 

᾿ νοῦς. ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ χαὶ ἡ ἀδελφὴ ἐν τῷ τῆς 

᾿ Ἑστίας ἱερῷ μετὰ τῶν ἱερῶν παρϑένων ἠσπάσαντο. 

καὶ τὰ τρία. τέλη, τῶν στρατηγῶν ὑπεριδόντα, πρὸς 881 

᾿ αὐτὸν ἐπρέσβευε καὶ μετετέϑετο᾽ καὶ τῶν στρατηγῶν, 
οὗ ἦρχον αὐτῶν, Κορνοῦτος μὲν ἑαυτὸν ἔχτεινεν, οἱ δ᾽ 

ὃ ὑποχρύπτεσϑαι ἱ Ἷ εὐῤηολν ωϑα ι ἣε παρωξυμένῳ Β, 
ἀπριαν ΥΊ, παροξυνομένῳ Δ Ὁ ἐχώρει ζἐς τὸ πρόσδεν᾽ 

Μομα ροζαϊέ δὔΐδιη ἐπεχώρει νϑ] 51πη., οὗ. δὰ ΠΟ 8 882 
τὲ Ροϑὺ ἐς ὉΠ Βαθοὺ Β (οχύσ. γϑυύβὰ οὖ ἱπ Ἰηϊθῖο 56.) 8 5α. τὲ 

ϑορ ρυβούμενον (810) ἔ 10 τοῦ Ὀ15 Βαθοὺ Β, αὖ τε ν. ὃ κυρενα- 
: » πυριεναλίου 1, ξοτῦ. βουϊρύστη [1586 χυρειναλίου οἱ. Μεπα. 
ὦ αὐτοῦ] αὐτὸν οἱ. Μοπάᾶ., ἢ. 1. ἕοτῦ. τθοῦθ, βθα οὗ δὰ 1 8 228 

34 οδοὺ Μ. Οδϑο τα Οογπαῖτιβ 566. ΒοΙρηθβὶ 1 . 46 5α. 
Μύησου ἂρ. Ῥϑαὶγ -Υίββονα 8, 1 Ὁ. 1200 π. 48) 
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982 : ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Γ΄. [Οἴοογο Οαοϑαγθηι θογιυογιὲ 

ἄλλοι σπονδῶν καὶ πίστεων ἔτυχον. Κικέρων τὲ τῶν 
σπονδῶν πυϑόμενος ἔπραξε διὰ τῶν Καίσαρος φίλων 
ἐντυχεῖν αὐτῷ καὶ ἐντυχὼν ἀπελογεῖτο καὶ τὴν εἰσ- 
ἤγησιν τῆς ὑπατείας ὑπερεπῇρεν, ἣν αὐτὸς ἐν τῇ βουλῇ 

πρότερον εἰσηγήσατο. ὃ δὲ τοσοῦτον ἀπεχρίνατο ἐπι- ὁ 
σκώπτων, ὅτι τῶν φίλων αὑτῷ τελευταῖος ἐντυγχάνοι. 

νυκτὸς δ᾽ ἄφνω δύξης γενομένης. ὅτι δύο τέλη Καί- 98 
σαρος, τό τε Ἄρειον καὶ τὸ τέταρτον, μεταϑοῖτο ἐς τὴν 

πόλιν ὡς δι᾿ ἐνέδρας ἐπὶ τὴν πατρίδα ἐπαχϑέντα. οἱ 

στρατηγοὶ καὶ ἡ βουλὴ πάμπαν ἀταλαιπώρως ἐπίέστευ- τὸ 
σαν, καίπερ ὄντος ἐγγυτάτω τοῦ στρατοῦ" νομίσαντές 
τε ἀνθέξειν αὐτοῖς οὖσιν ἀρίστοις πρὸς τὰ λοιπὰ τοῦ 

Καίσαρος, μέχρι τις ἑτέρωθεν αὑτοῖς ἰσχὺς ἐπιγένοιτο, 

νυχτὸς ἔτι Μάνιον κύλιον Κράσσον ἐς τὴν Πικηνί- 

τιδα ἐξέπεμπον στρατὸν ἀϑροίξειν, καὶ τῶν τινὰ δημάρ- 15 

χῶν Ἀπουλήιον ἐς τὸν δῆμον ἐποίουν τὸ εὐαγγέλιον 

ἐχφέρειν περιϑέοντα. ἤ τε βουλὴ νυχτὸς ἐς τὸ βου- 
Ι 
᾿ λευτήριον συνέϑεον, Κικέρωνος ἐπὶ ταῖς ϑύραις αὐτοὺς 

δεξιουμένου. ψευδοῦς δὲ τῆς δόξης φανείσης ἐν φορείῳ Ὁ 

διέφυγεν. 30 
ὁ δὲ Καῖσαρ ἐπιγελάσας αὐτοῖς τὸν μὲν στρατὸν 94 

Ι ἐγγυτέρω τῆς πόλεως προήγαγεν. ἐς τὸ πεδίον τὸ χα- Ὁ 

θ᾽. αὐτῷ Οἱ, οοὐγ. Μοπμά. οὐπὰ ἐντυγχάνοι, δι ΒαΡΤῶ οἱ 
αἀάϊίο, βοά ἀδίπᾶθ θσᾶβο, Β 9 πόλιν] βουλὴν οἱ. Μοπά,, 5θ8 
οὐΐϊδτη πόλιν Ὀ6π6 μαρϑῦ, οὕτη βϑηθῦαβ ἴῃ ὉΤῸ6 ἱτηρθυδνθυῖῦ 
18 αὐτοῖς 11ρυ], οοττ. Μοπά. 14 Μάνιον 66]., μάλλιον Β, μᾶλλον 
γι, οὐ. «Αοὐϊύν Ο 14 5α. πικηνήτιδα Β 18 συνέϑεον] 
δοηναΐνι5 οοηυθηῖέ Ὁ, ἀπᾶθ συνῆλϑον οἷ. Μοπᾶ., συνέϑεον οὁΧ περι- 
ϑέοντα οτἴστη 6880 ταύαβ. Αὖ βῶθρθ δρυᾶ Αρρ. ϑϑάθιη γϑύθῶ 
τορουϊῳ νἱάθιηθιβ, πθῸ τη8]0 ἢ. 1. αἸο αν ΘΟΠΟΌΣΥ556. Βοηδ χη, 
οὗ, οὔϊατα δὰ 1 8 118 

14 Ἀκύλιος) οἵ. δὰ ΤΥ 8 108 16 οδὺ ῷ. Αραυϊθίπβ, οἵ, Οἱο. 
ῬὨΪ. 14, 6 816 
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᾿ λούμενον Ἄρειον, τῶν δὲ στρατηγῶν τότε μὲν οὐδένα, 

ἠμύνατο, οὐδὲ Κράσσον τὸν ἐς Πικήνην ἐκδραμόντα, 
χαίπερ οἱ προσαχϑέντα ὡς εἶχε ληφϑεὶς ἐν σχήματι 

οἰχέτου. ἀλλὰ μεϑῆκεν ἅπαντας ἐς δόξαν φιλανϑρω- 

ὁ πίας᾽ οὐ πολὺ. δὲ ὕστερον ἐπὶ ϑανάτῳ προυγράφησαν. 

τὰ χρήματα δέ, ὅσα τε χοινὰ ἦν ἐν τῷ ᾿Ιανούκλῳ ἢ 881 

᾿ς ἑτέρωϑι καὶ ἄλλα συνενεχϑῆναι κελεύσας, ὁπόσα Κικέ- 

Ορῶνψος ἐσηγουμένου πρότερον αὐτοῖς ἐπεγέγραπτο, δὲ- 

᾿ ἔνειμεν ἀνὰ δισχιλίας καὶ πεντακοσίας δραχμὰς τῷ 

1ὸ στρατῷ καὶ τὸ ἐπίλοιπον ἐπιδώσειν ὑπέσχετο. καὶ τῆς 

πόλεως ὑπεξῆλθε, μέχρι χειροτονήσαιεν ὑπάτους αἷρε- 

τούς. αἱρεϑεὶς δὲ αὐτὸς σὺν ᾧ πὲρ ἐβούλετο Κοίΐντῳ 888 

Πεδίῳ, ὃς τὸ μέρος αὐτῷ δεδώρητο τῆς Καίσαρος 
 χληρονομίας. ἐς τὴν πόλιν αὖϑις ὡς ὕπατος ἐσήει καὶ 

τ ἔϑυε. δώδεκά οἱ γυπῶν φανέντων, ὅσους φασὶ καὶ 

' Ῥωμύλῳ τὴν πόλιν οἰκίξοντι ὀφϑῆναι. ἀπὸ δὲ τῶν 889 

ϑυσιῶν ἑαυτὸν εἰσεποιεῖτο τῷ πατρὶ αὖϑις κατὰ νόμον 
᾿ φουριάτιον. ἔστι δ᾽ ἐπὶ τοῦ δήμου γίγνεσϑαι τὴν ϑέ- 

β σιν χρυρίας γὰρ ἐς μέρη τὰς φυλὰς ἢ τοὺς δήμους 

30 διαιροῦντες καλοῦσιν, ὡς Ἕλληνες, εἰχάξοντι φάναι, 

' φατρίας. ἐπινομώτατος δ᾽ ἐστὶ Ῥωμαίοις ὃ τρόπος 3890 
3 ἐς πικήνην] ἐπὶ σκηνῆς 10 θ τὰ δὲ χρήματα 

᾿ ἢ συνενεχϑῆναι κελεύσας ροδὺ ἐπεγέγραπτο οΟἸ]οοδπαδ 6586 Οἱ. 
᾿ Μαπά. οὗ βουϊθοπάτπτη νυ. 8 {τοῖς ἀστοῖς Ῥτὸ αὐτοῖς, 5608 αὐτοῖς 
᾿ ΤΘΐουτο τηδ] τη δα τῷ στρατῷ νυ. 9 5α., 5βῖνγο ὁπόσα --- ἐπεγέγραπτο 
᾿ς ἐπίοΠοσοπάυστη ααδο --- ἀδοτοία ογδπὲ᾽, βἶνθ “ἀπδ8 -- ἰτηροταῖα 
᾿ θγδηΐ᾽ (ΒΟ. ἃ βοπϑῖτ, οἵ. 8 810) 11 5α. αἱρετούς ἀ61. Μοπὰ.. 5οα 
ἰ οὐχῳας οβὺ υϑυθὶβ ἐξαιρέτῳ χειροτονίᾳ 8 868 11 αὖϑις] 
᾿ εὐϑὺς οἱ. Μοπά,, 5ορα οἵ. Μοτητηβθη, Β.. ϑύδαύθν. ΠῚ, 1 Ρ. 89 δάῃ. 2: 
] Υ͂. οὐΐδτη ὃ 391. 49 18 κουριάτιον ( οὐ βοῦν. κουράτιον Οἱ 

᾿ 

Ὁ ὡς] ἃς οἱ. ΝΔΌΟΝ, ποθὴ τη8}6 ἕλληνας ἃ 21 φρατρίας οἀϊο 
ὌΠ απ. 564 οἵ, α. Μογοσ, ατίθομ. ασϑιημῃ.) ἡ. 8391 ἐννομώ- 

᾿ ὅᾶτος γΕ6] ἐπιμονώτατος οἱ. ϑοιν,.: ἐούπτα ϑησηὐϊαἴπτη βαβρ. Μοπᾶ.. 

᾿ς 195 46 ΧΙΧ τηρῃβῖβ ϑθχθ5 Οδθβαῦ οομπβυαϊαίατη ἱπὶϊδ, οἵ, 
Θατάνμαυβθη, Αυρτυιδβέυβ Π,1 Ρ. 48 δάπ. 11 
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984 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Το, [φιναογλξιν 6 Οα68. αϊοί. οαθᾶο 
ἯΠ: 
“4 

οὗτος ἐπὶ τῶν ἀπατόρων" καὶ δύνανται μάλιστα αὐτοὶ 
ἴσα τοῖς γνησίοις παισὶν ἄγειν τοὺς συγγενεῖς τῶν ϑὲ- 

μένων καὶ ἀπελευϑέρους. Γαΐῳ δ᾽ ἦν τά τε ἄλλα 
λαμπρὰ καὶ ἐξελεύϑεροι πολλοί τε καὶ πλούσιοι. καὶ ε 

διὰ τόδ᾽ ἴσως μάλιστα ὃ Καῖσαρ ἐπὶ τῇ προτέρᾳ ϑέσει, ᾿ 
κατὰ διαϑήκας οἱ γενομένῃ. καὶ τῆσδε ἐδεήϑη. ἢ 

νόμῳ δ᾽ ἑτέρῳ ἀπέλυε μὴ εἶναι πολέμιον Ζολο- 

βέλλαν, καὶ εἶναι φόνου δίκας ἐπὶ Καίσαρι. καὶ εὐθὺς ἢ 
ἦσαν γραφαί, τῶν φίλων τοῦ Καίσαρος γραφομένων ᾿ 

τοὺς μὲν αὐτόχειρας, τοὺς δὲ συνεγνωκέναι μόνον. 

καὶ γὰρ τοῦτο ἐνίοις ἐπεγράφη, καί τισιν οὐδ᾽ ἐπι 
δημήσασιν, ὅτε ὃ Καῖσαρ ἐκτείνετο. πᾶσι δ᾽ ὁρισϑεί- 

σης ὑπὸ κηρύγματι μιᾶς ἡμέρας ἐς κρίσιν, ἐρήμην 

ἅπαντες ἑάλωσαν. ἐφορῶντος τὰ δικαστήρια τοῦ Καί- 
σαρος καὶ τῶν δικαστῶν οὐδενὸς τὴν ἀπολύουσαν τε 

φέροντος πλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς τῶν ἐπιφανῶν, ὃς τότε 
μὲν οὐδ᾽ αὐτός τι ἔπαϑε, μικρὸν δ᾽ ὕστερον ἐπὶ ϑώξ 

νάτῳ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ὅδε προυγράφη. ἔδοξε δὲ 
ταῖσδε ταῖς ἡμέραις Κόιντος Γάλλιος. ἀδελφὸς Μάρ- 

κου Γαλλίου συνόντος Ἀντωνίῳ, τὴν πολιτικὴν στρα- ἃ 
τηγίαν ἄρχων, αἰτῆσαι παρὰ Καίσαρος τὴν στρατηγίαν 

τῆς Λιβύης καὶ οὕτω τυχὼν ἐπιβουλεῦσαι τῷ Καίσαρι" 
-ππ 

1 αὐτοὶ] ἱ. 6. οἱ ἀπάτορες: Ἰπϊυτία, πδθϑῦὺ Μομᾶ. 2. ἄγειν 
ζκατὰν τοὺς οἱ. Μοιηχηδοη, .. βῥααύδθι. ΠΙ,1 Ῥ. 40 δάπ. ὅ 
8 καὶ {τοὺς ἀπελ. ταρ]αϊῦ Μοπᾶ., 564 οἵ δὰ 1 8 861 θ. δ" 
οτα. ἱ 8 (ζἔϑετον εἶναι οἷ. ϑὅοινν., 564. ἔϑετο ν8] βίχη. βυῦ- 
οἀϊοηάστη οϑὺ ὁχ ἀπέλυε 11 μικρῷῦὦ, 19 γάλλος, 568 τᾶ- 
βαγῶ, αὖ νἱἀούυν, ροβὺ λλ, Β, γάλος 20 γαλίου 22 οὕτω 
τυχὼν] οὕτως ἐντυχὼν οἷ. ϑοῦνν., αὖ Αρρίδπαμ οατῃ δαθῦ. Απρ'. 21 
οοπο Πατοὺ (οοπ]οασῖο ρούϊο᾽), βίγαλ ον αὐτῷ ἐντυχὼν Βαῦτα- 
σατίθι- ὐταβῖαβ δ βαθῦ. 1. ο.. τη816 ΟὉ Ὠἰαύυτη; ἀποτυχὼν οἱ. ΒΙκ., 
οὐ τυχὼν Μοπά. οὐ 000. Ρ. 284, Βοο να]ὰθ Ῥυοθδθλ τον. ὕὐαῦ, 
᾿αάϊοδτασβ ἃ6 Αρρ. ἔοπύϊθαβ, αὐ πᾶυταῦ, ἀπ 1 α:} ποι Ῥοὐθϑῦ, 
ααΐπ οϑᾶθιι 5ἰπύ, αὐ86 ϑαθῦ. 1. ὁ. 6Χ Αὐρπδύϊ σοτατηθηίαν!β μβαπᾶ, 
1ύῶ οορίοβθ δἴὝετνύ Ψ 
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χαὶ αὐτοῦ τὴν μὲν στρατηγίαν περιεῖλον οἱ σύναρχοι, 39 
τὴν δ᾽ οἰκίαν διήρπασεν ὁ δῆμος, ἡ δὲ βουλὴ κατ- 
ἐγίνωσκε ϑάνατον. ὁ δὲ Καῖσαρ ἐς τὸν ἀδελφὸν 
Ὶ ἐκέλευσε χωρεῖν, καὶ δοκεῖ νεὼς ἐπιβὰς οὐδαμοῦ ἔτι 

ὁ φανῆναι. 
ὃ τοσάδε πράξας ὁ Καῖσαρ ἐπενόει μὲν πὸρ ἐς τὸν 896 

π» εἴκοσι συνῆχϑαι τέλη στρατοῦ καὶ χρήζων ἐπ᾽ 

αὐτὰ Ἀντωνίου. ἐξήει δὲ τῆς πόλεως ἐπὶ τὸν ᾿Ιόνιον 

Ὁ χαὶ σχολαίως ἀνεξεύγνυε,. τὰ παρὰ τῆς βουλῆς ἐπι- 

μένων Πέδιος γὰρ αὐτὴν ἀποστάντος τοῦ Καίσαρος 

 ἔπειϑε τὰ ἐς ἀλλήλους μὴ δυσίατα ποιουμένους συν- 

 αλλαγῆναν Δ“επίδῳ τὲ καὶ ᾿ἀντωνίῳ. οἱ δὲ προεώρων 391 

μέν, ὅτι μὴ σφίσι μηδ᾽ ὑπὲρ τῆς πατρίδος εἰσὶν αἱ 

16 διαλλαγαί, ἀλλ᾽ ἐς συμμαχίαν Καίσαρι κατὰ Κασσίου 

χε καὶ Βρούτου, ἐπήνουν δ᾽ ὅμως καὶ συνετίέϑεντο ὑπ᾽ 

ἀνάγκης. καὶ τὰ πολέμια δόγματα Ἀντωνίου τὲ καὶ 

᾿ Δεπίδου καὶ τῶν ὑπ’ αὐτοῖς στρατῶν κατελύετο. εἰρη- 

᾿ γαῖα δὲ ἕρερὰ αὐτοῖς ἐπέμπετο. καὶ ὁ Καῖσαρ αὐτοῖς 898 

᾿ συνήδετο γράφων, Ἀντωνίῳ δὲ καὶ βοηϑὸς ἐπὶ Ζ4έχμον 

ὑπισχνεῖτο ἥξειν, εἶ δέοιτο, ὃ δὲ ἀντεφιλοφρονοῦντο 

μὲν αὐτὸν ἄφνω καὶ Ἰὼ. ὃ δ᾽ ἀἀνντώνιος ἔγρα- 

φεν αὐτὸς ἀποτίσεσϑαι Ζέχμον τὲ ὑπὲρ Καίσαρος καὶ 

᾿ λάγχκον ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ συμμίξειν Καίσαρι. 

τοσάδε μὲν ἀλλήλοις ἐπέστειλαν, διώκοντι δὲ τῷ 899 
Ἀντωνίῳ 4έκχμον προσγίγνεται Πολλίων ᾿σίνιος ἄγων 

δύο τέλη. καὶ Πλάγκῳ μὲν Ἀσίνιος ἔπραξε διαλλαγάς, 

χαὶ ὁ Πλάγχος σὺν τρισὶ τέλεσι μεϑίστατο ἐς τὸν ἄν- 

ἿΑΝ «πατὸλ Ἀντωνίου οἱ. ϑοῖπε., {τὰ κατ᾽) Ἀντωνίου ΒΚ., 
. οὗ δὰ 1190. ὁ. ἴά ΠΙΤΤΗΝ 18 στρατιωτῶν 1Ό, 5ρᾶ οἔ, ΤΥ 

᾿ ̓ὀχέγ. 22 ἄφνω ΟἹ, οι. , ἄμφω οἱ. Μοεπᾶ. 

ἌΡΡιακῦβ 1. »Ἡ} 
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5860 ΕΜΦΥΛΙΩΝ Τ΄. [1 εοϊρυὶ {ιφα. 

τώνιον, ὥστε ἤδη βαρυτάτης δυνάμεως ἦρχεν ὁ ντώ- 

νιος᾽ Ζέκμῳ δὲ ἦν τέλη δέχα, ὧν τέσσαρα μὲν τὰ 
ἐμπειροπολεμώτατα ὑπὸ λιμοῦ διέφϑαρτο καὶ ἐνόσει 
ἔτι. τὰ νεοστράτευτα δὲ ἦν ἕξ, ἀταλαίπωρα ἔτι καὶ 
πόνων ἄπειρα. ἀπογνοὺς οὖν μάχεσϑαι, φεύγευν ἔκρυνε 

πρὸς Βροῦτον ἐς Μακεδονίαν. ἔφευγε δ᾽ οὐκ ἐπὶ τάδε 

τῶν 'ἄλπεων, ἀλλ᾽ ἐς Ῥάβενναν ἢ Ἀκυληίαν. ἐπεὶ δὲ 
Καῖσαρ ὥδευε ταύτῃ. ἄλλην μακροτέραν ὁδὸν καὶ δύσ- 

πορον ἐπενόει. τόν τὲ Ῥῆνον περᾶσαι καὶ τὰ ἀγρι- 

ὦτερα τῶν βαρβάρων ὑπερελϑεῖν. ὅϑεν αὐτὸν ὑπό τε: 
τῆς ἀπορίας χαὶ τοῦ καμάτου πρῶτοι μὲν οἱ νεοστρά- 

τευτοι καταλιπόντες ἐς Καίσαρα ἐχώρουν, ἐπὶ δὲ ἐκεί- 

νοις καὶ τὰ ἀρχαιότερα τέσσαρα ἐς Ἀντώνιον καὶ ὃ 

ἄλλος ὅμιλος ἤδη χωρὶς τῶν σωματοφυλάκων ἱππέων 
Κελτῶν. ὃ δὲ καὶ 'τούτων τοῖς ἐθέλουσιν ἐπιτρέψας, 

ἐς τὰ οἰκεῖα σφῶν ἀφίστασϑαιν χαὶ διαδοὺς ἐκ τοῦ 

παρόντος ἔτι ἘΡΟΌΟΟΥ μετὰ τριακοσίων τῶν παραμει- 
νάντων μόνων ἐπὶ τὸν Ῥῆνον ἐφέρετο. δυσπόρου δ᾽ 

ὄντος αὐτοῦ περᾶν σὺν ὀλίγοις, ἀπελείφϑη καὶ ὑπὸ 
τῶνδε πλὴν δέχα μόνων. ἤλλαξε δὲ τὴν ἐσϑῆτα ἐς τὸ: 

Κελτικόν. ἐξεπιστάμενος ΟΝ καὶ τὴν ΦΡΩ͂Ν, χαὶ δι- 
εδίδρασκε σὺν ἐχείνοιὶς οἷά τις Κελτός. οὐ τὴν μακρο- 
τέραν ἔτι περιιών, ἀλλὰ ἐπὶ ᾿ἀκυληίας, λήσεσϑαι νομί- 

654. νἱἀοπίαν ὑυτθαΐα. οὐκ ἐπὶ τάδε τῶν Ἄλπεων γοτίϊ Ὁ: 
ΟΊ, ΡΕΥ͂ ϑιρογ γα «Αὐρύμνη, Ἶρ8θ, ΟΡἴπου, ἌΡρΡ. ΘΙμθμᾶδγθ βύπθηβ: 
Ἄλπεων ἐς Ῥάβενναν ἢ Ἀκυληίαν, ἀλλ᾽, ἐπεὶ (φούαϊ! ἔπει δὴ) 
Καῖσαρ οἷο. οἱ. ὅομνγ., ὈθπΘ; ᾿ἸΘΟΌΠΘΤΩ Ῥοβὺ γμβμρωνο βὑοϊαθπ: 
ἄδτη 6886 οἱ. Ηδρθῃ (ν. αἃ ΤΠ 8 ὅ14) ν. ὅ0 δᾶάπ. 8, αὰὖδ ἰδηθῃ 
181] Ῥγοποίτητιβ «Αφιιϊεϊαγηηιιο Ο, τη8]6, 51 ἡδοοττ 
ϑοηνγ. ῬΓΟΡΔΤΩΤΙΒ 8 γΡοϑῦ ταύτῃ ἀπ8 Ηὐξοτα διάβα ἴῃ Β 
9.5α. τὰ ἀγριώτατα Υ 10 ὅϑεν] ὅτε οἱ. Μοπα. 14 σω- 
ματοφυλακούντων οἱ. Μεοπά. 19 αὐτοῦ οτη. Υ 20 δὲ] δὴ 
οἱ. Μοπᾶ. 



μ 
δ τ 

Τρεοϊνηυὶ οατέιι] ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Τ΄ 381 
43α.0. 

9 ζων διὰ τὴν ὀλιγότητα. ἁλοὺς δὲ ὑπὸ λῃστῶν καὶ δεϑεὶς 40ῦ 

ἤρετο μέν, ὅτου Κελτῶν δυνάστου τὸ ἔϑνος εἴη, μαϑὼν 

δ᾽ ὅτι Καμίλου, πολλὰ πεποιηκὼς εὖ τὸν Κάμιλον, 
ἄγειν αὑτὸν αὐτοῖς ἐς τὸν Κάμιλον ἐκέλευεν. ὃ δὲ 406 

5 ἀχϑέντα ἰδὼν ἐφιλοφρονεῖτο μὲν ἐς τὸ φανερὸν καὶ 

τοῖς δήσασιν ἐπεμέμφετο ὑπ᾽ ἀγνοίας ἐνυβρίσασιν ἀν- 

δρὶ τοσῷδε, χρύφα δ᾽ ἐπέστελλεν Ἀντωνίῳ. καὶ ὃ 401 
 Ἄντώνιός τι παϑὼν ἐπὶ τῇ μεταβολῇ οὐχ ὑπέστη τὸν 

ἄνδρα ἰδεῖν, ἀλλ᾽ ἐκέλευσε τῷ Καμίλῳ κτείναντα τὴν 

Ὁ χεφαλὴν ἐς αὑτὸν ἐχπέμψαι" καὶ τὴν κεφαλὴν ἰδὼν 

ἐχέλευσε τοῖς παροῦσι ϑάψαι. τοῦτο “έκμῳ τέλος ἦν, 408 
ἱππάρχῃ τε Καίσαρυς γενομένῳ καὶ ἄρξαντι τῆς πα- 
λαιᾶς Κελτικῆς ὑπ’ ἐκχείνῳ κχαὶ ἐς τὸ μέλλον ἔτος 

ὑπατεύειν ὑπ’ αὐτοῦ κεχειροτονημένῳ καὶ τῆς ἑτέρας 

5 Κελτικῆς ἄρχειν. χαὶ δεύτερος τῶν σφαγέων οὗτος ἐπὶ 

Τρεβωνίῳ δίκην ἐδίδου μετ᾽ ἐνιαυτόν που καὶ ἥμισυ 

᾿ τῆς ἀναιρέσεως. τῷ δ᾽ αὐτῷ χρόνῳ καὶ Μινούκιος Βά- 409 
σιλος, σφαγεὺς καὶ ὅδε Καίσαρος. ὑπὸ τῶν ϑεραπόν- 

᾿ τῶν ἀνῃρέϑη., εὐνουχίξων τινὰς αὐτῶν ἐπὶ τιμωρίᾳ. 

᾿ς 9 ἤρετο κελτῶν μὲν ὕτου δυνάστου Υ 8 καμίλου, οὖ 5ἷςο 
ἢ ΟΘΡ5, Ὗ, καμίλλου οθἰογ! (πῃ Β ὃ Θο11. 6χ ἡ οὗ δἸΐοτα 1 
Ι π “"-. ἀθίποθρβ αὖ οοὐθυ1). ΕὙΘΟΌΘΙΗΒ ποιηθα ( 6] δ σατη ἡ Οδβιμδ] δ᾽ 
55. ἀοοοὶ Ἡΐρπον, Ἡθυτηθβ 1ὅ (1880) Ρ. 76 4 αὐτὸν Β1 (3), 

οοαν. Β Ἷ ὁ οτῃ. ΦὈ 10 αὐτὸν Οἱ, αὑτὸν οοὐγ. Μοπα. 
᾿ Θαχη δ᾽ 12 ἱππάρχῳ β8ετ. Μεπᾶ., ναυάρχῳ εἰ. Μ. Ῥαυσ]αβ, 6 
[-: Ἰαπίο Βταΐο ΑἹΡίπο, ἀἴβ8. Μοπδβὺ. 1889, ᾿ 8 δάῃ. 1 (εἴ 

ϑβοινν. ὑ. ΠῚ Ὁ. 826), αὖ ουτοῦ νἱἀθύυσ Αρρίϑηϊ 12 βα. παλαιᾶς 
ἐἰχεραίας ταϑ] αἱῦ βθΒν. οὐ, ἀπθιθαηβ ἰδιηθα 46 γοοθ, Μοπμᾶ., 586 

᾿ ἤουῦ. ΑΡρ. οστανϊῦ; ἡ παλαιά θ8ὲ Θ41118 ΝΑΙ ΟΠΘΗΒΙΒ, ᾿δΕ 1Υ 81 
1  ΜΙρμιιοῖν5 Ὁ, μινούτιος ΟἹ 11 8ᾳ. βάσιλλος ᾿ΠΡτὶ, οἵ. δὰ 
Ε ΤΠ 4τὸ 
ὃ 
τῷ χ 
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Δύο μὲν δὴ Γαΐου Καίσαρος φονεῖς οὕτω δίκην, 

ὃν ταῖς σφετέραις αὐτῶν στρατηγίαις ἐκπολεμηϑέντενι 

ἐδεδώκεσαν, Τρεβώνιος ἐν τῇ ᾿“σίᾳ καὶ Ζέκμος ἐν τῇ 
Κελτικῇ" ὕπως δὲ ἔδοσαν Κάσσιός τε καὶ Βροῦτος, οἵ 
καὶ μάλιστα τῆς ἐπιβουλῆς ἐπὶ τῷ Καίσαρι ἦρξαν. κ 

γῆς ἀξοήβῥῳ ἀπὸ Συρίας ἐπὶ Μακεδονίαν ἁπάσης. καὶ 

στρατὸς ἦν αὐτοῖς πολύς, ἱππικός τε καὶ ναυτικὸς καὶ 

ὁπλιτῶν ὑπὲρ εἴκοσι τέλη. καὶ νῆες ὁμοῦ καὶ χρήματα, 
ἡ τετάρτη τῶν ἐμφυλίων ἥδε ὑποδείκνυσιν. ἅμα 

τούτοις ἐγίγνοντο αἵ ἐν Ῥώμῃ τῶν ἐπὶ ϑανάτῳ προ- 
γραφέντων ἐρευναι τε χαὶ εὑρέσεις καὶ παϑήματα πάμ- 

παν ἐπαχϑῆ, οἷα οὔτε ἐπὶ ἜλΉΡδΗΝ ἕν στάσεσιν ὴ 
πολέμοις οὔτ᾽ ἐπὶ Ρωμαίων αὐτῶν ἐμνημονεύετο γενέ- 

σϑαι, πλὴν ἐπὶ μόνου Σύλλα τοῦ πρώτου τοὺς ἐχϑροὺς. 
ἐς ϑάνατον προγράψαντος. Μάριος μὲν γὰρ ἐξήτει 

καὶ ἐκόλαξεν. οὺς εὕροι" Σύλλας δὲ ὑπὸ μισϑοῖς τε 

μεγάλοις καὶ χολάσεσι τῶν ἐπικρυψάντων ὁμοίαις τὸν 

ἐντυχόντα κτείνειν προέγραφεν. καὶ τὰ μὲν ἀμφὶ Μά- 

ριόν τὲ χαὶ Σύλλαν ἐν τοῖς περὶ ἐκείνων προ ίηΗΒ} 
τὰ δὲ ἑξῆς οὕτως ἐγέμενοι 

Ἐαισδῃ μὲν καὶ Ἀντώνιος ἐς φιλίαν ἀπ᾽ ἔθος 

συνήεσαν ἀμφὶ Μουτίνην πόλιν, ἐς νησῖδα τοῦ Δαβι-, 

ἰ. 10 ὃ 1---.994 παδοηέ ΕΞ’ 2 φωνεῖς Β 6 μάλα 
Ῥοβὺ Καίσαρι Ῥοπυπὺ ΕΠ 10 ἅμα Μομπά., οἵ, ΚτοῦΒ, Ῥτᾶθ: 
Ῥοβι οηδᾶν. 1 ᾿. 48, ὁμοῦ ΕΒ ΟῚ 12 εὑρέσεις] εὑρέσεις,, αἱ 
ΒΌρτα εὖ, Ἐν αἱ εὑρέσεις Βῶ, υπᾶθ ἀναιρέσεις οἱ. ὅσην. 
11 ἂν ἀηΐθ εὕροι δαά. Ἐὶ ὑπὸ] ἐπὶ ουτα Νδυοὶς βου. Μομᾶ., 
804 οὐΐδτῃ 11Ππἃ ἴθ τ] ρούθϑὺ 288α. “αουινίου 5ογ. ΒΚ. οὐ Μοπᾶ, 

28 Μουτίνην] οἵ. ΒΟΥΡΉΘΒΙ ΓΥ̓͂ Ρ. 99 5α., Βοττηϑηῃ Ὁ. 1. Π.. ΧΙ 1 
Ῥ. 188, αδτγαύπδαβθη, Απρυβῦαβ ΠΠ||1 Ρ. 49 δάῃ. 1, Η. δον. 
104]. Τιϑπαοβῖς. Π, 1 νη. 2300 5α. Ἶ 
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γίου ποταμοῦ βραχεῖάν τε καὶ ὑπτίαν. ἔχων ἕχάτερος 

ὁπλιτῶν τέλη πέντε" καὶ τάδε ἀλλήλοις ἀντικαϑιστάντες 
ἐχώρουν σὺν τριαχοσίοις ἑχάτερος ἐπὶ τὰς τοῦ ποτα- 

μοῦ γεφύρας. Δέπιδος δ᾽ αὐτὸς προελϑὼν διηρεύνα 

ττὴν νῆσον καὶ τῇ χλαμύδι κατέσειεν ἥκειν ἑχάτερον. 

| οἵ δὲ ἐπὶ τῶν γεφυρῶν τοὺς τριακοσίους μετὰ τῶν 

φίλων ἀπολιπόντες ἐς τὸ μέσον ἤεσαν ἐν περιόπτῳ, 

χαὶ συνήδρευον οἱ τρεῖς. Καίσαρος ἐν μέσῳ διὰ τὴν 

χὴν πουκυθυθοντῦς. δύο δὲ ἡμέραις ἕωϑεν ἐς ἕσπέ- 

φὶ θαν συνιόντες τάδε ἔχριναν" ἀποϑέσϑαι μὲν τὴν ὕπα- 

τὸν ἀρχὴν Καίσαρα καὶ Οὐεντίδιον αὐτὴν ἐς τὸ λοιπὸν 
τοῦ ἔτους μεταλαβεῖν, καινὴν δὲ ἀρχὴν ἐς διόρϑωσιν 

τῶν ἐμφυλίων ἘΡΡΟ ΘΥΡῈν “επίδῳ τε καὶ ντωνίῳ 

᾿ χαὶ Καίσαρι. ἣν ἐπὶ πενταετὲς αὐτοὺς ἄγον, ἴσον 

Ξ ὑπάτοις. ὧδε γὰρ ἔδοξεν ἀντὶ δικτατόρων 

ὀνομάσαι, διὰ τὸ δόγμα ἴσως τὸ Ἀντωνίου κωλῦον 

ἔτι γίγνεσϑαι δικτάτορα. τοὺς δὲ ἀποφῆναι μὲν αὐτίκα 

τῆς πόλεως ἄρχοντας ἐς τὰ ἐτήσια ἐπὶ τὴν πενταετίαν, 

. τὰς δὲ ἡγεμονίας τῶν ἐϑνῶν νειμαμένους. ἔχειν Ἀν- 
Ὁ τώνιον μὲν τὴν Κελτικὴν ἅπασαν ἄνευ τῆς συναφοῦς 

τοῖς Πυρηναίοις ὄρεσιν, ἣν παλαιὰν ἐκάλουν Κελτικήν" 

ὕτης δὲ Δέπιδον ἄρχειν καὶ ᾿Ιβηρίας ἐπὶ ταύτῃ" 

Καίσαρι δὲ εἶναι Διβύην καὶ Σαρδὼ καὶ Σικελίαν 

ὑξωὶ εἴ τις ἄλλη νῆσος ἐνταῦϑα. ὧδε μὲν τὴν Ῥωμαίων 

} 
᾿ 

] 

2 ἀντικαϑίσαντες οἱ. Μαοπᾶ., οοπέτδ ,Βαῖρ;, αϊ58. ρ. 82 
.. ααὺ ζσυνλήεσαν οὰτῃ ΚΟΙ] δυῦὺ ἤεσαν καὶ ἐν περιόπτῳ 
υνήδρευον οὐτη Μοπά. νἱοίυν βου θθπάατα 12 καινὴν] καὶ 

γψῦν Ὁ 14 αὐτοῦ 1 10 ἴσχυσαν ἱ 16 τὸ ἀντωνίου] τοῦ 
ἀντωνίου Ἐξ τὸν κωλῦον οἱ. Μομὰ,, βθἃ οὗ, δὰ 1 8 112 
ΤΊ γενέσϑαι Ὁ 19 8αᾳ. ἔχειν μὲν ἀντώνιον 8 

1456. ἴσον ἰσχύουσαν ὑπάτοις] 1. 6. ῬΥΟΘΟΠΒΌΪΩΥΙ ΠΆΡΘΙΙ͂Ο, 
Μοτάτηβθη, Βὸ. δέωαΐθυ. 15,1 υ. ΤΟΥ δάῃ. 3 10 τὸ δόγμα] 

οἴ. ΠΙ 8 94. 148, 586 
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ἡγεμονίαν οἱ τρεῖς ἐνείμαντο ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, τὰ πέραν 

ἄρα τοῦ ᾿Ιονίου μόνα ὑπερϑέμενοι διὰ Βροῦτον καὶ 
Κάσσιον κρατοῦντας ἔτι αὐτῶν, Κασσίῳ δὲ καὶ Βρού- 

τῷ πολεμεῖν Ἀντώνιόν τε καὶ Καίσαρα᾽ “έπιδον γὰρ 
ὑπατεύεξιν ἐς τὸ μέλλον καὶ τῇ πόλει διὰ τὰς ἐν αὐτῇ 

χρείας ὑπομένειν, ἡγεμονεύοντα τῆς ᾿Ιβηρίας δι’ ἑτέ- 
ρων᾽ τοῦ δὲ “Δεπίδου στρατοῦ τρία μὲν αὐτὸν 4έπι- 

δον ἔχειν ἐς τὰ ἐπὶ Ῥώμης, ἑπτὰ δὲ τέλη νείμασϑαι 
Καίσαρα καὶ Ἀντώνιον, τρία μὲν Καίσαρα, τέσσαρα 
δὲ Ἀντώνιον, ὡς ἂν ἐς τὸν πόλεμον αὐτῶν ἑκάτερος 

εἴχοσιν ἄγοι. ἐπελπίσαι δὲ ἤδη τὸν στρατὸν ἐς τὰ 

νικητήρια τοῦ πολέμου ἄλλαις τε δωρεαῖς καὶ ἐς κατ- 

οἰκίαν δόσεσι τῶν ᾿Ιταλικῶν πόλεων ὀκτωκαίδεκα, αἱ 

καὶ περιουσίᾳ καὶ ἐδάφεσι καὶ οἴκοις εἰς κάλλος δια- 

φέρουσαι ἔμελλον αὐτοῖς ἐδάφεσι καὶ οἴκοις αὐτῷ δια- τὸ 
νεμήσεσϑαι, ὥσπερ αὐτοῖς ἀντὶ τῆς πολεμίας δορέληπτοι 

γενόμεναι. χαὶ ἦσαν αἱ πόλεις ἄλλαν τε καὶ αἷ περι- 
φανέσταται μάλιστα αὐτῶν Καπύη καὶ Ῥήγιον καὶ 
Οὐενουσία καὶ Βενεβεντὸς καὶ Νουκερία καὶ Φρίμινον 

ὅ 58ᾳ. καὶ] κἀν 5601. ΒΚ. οὖ Μοϑμᾶ., καὶ βουναίο ἐπιμένειν Ῥ1Ὸ 
ὑπομένειν γν. 6 νοϊαϊν ἴ.. ΠΙπᾶοτῇ ἴῃ ϑύθρῃ. {Π68. 8. ν. ὑπομένω, 
56 ΟΕΟΥν 8 224 6 ἰβηρίας ἘΕῚΟ, συρίας Ὁ 14 ἐδάφει 
ΕΕῚ 14 εἰς --- 1 οἴκοις οτη. Υ 1ὅ 5ᾳ. διανεμηϑήσεσϑαι Ἐ' 
16 αὐτοῖς 46]. Νδιοξκ, 5θᾶ τϑίϑυσὶ ρούθδὺ δα ὑὐ]αταυΤῸΒ, 81 δᾶ 
τὸν στρατόν τοῖοττα ἀπὈ1068 γῆς Ῥτο τῆς τηδ]υῦ Μοπᾶ. 
δορύληπτοι δ 18 αὐτῶν μάλιστα "' 19 βενεβεντὸς] βενέ- 
βενδον οὖ βενεβενδέων ναΐ. 141 Ἠδππ. ὁ. 81 οὐ 86, Βενεουεντὸς 
Βου. ΒΚ. οὗ Μεπά. γουκαιρία ἘΕ ΟΣ, “ουκερία νοϊαὖ 4. ΒΘΙΟΟΘΕ, 
Του ζω]. Βαπᾷ απίοῦ Βοιη5 Ἡθρθιηοηῖθ (1880) Ρ. 7 οὐ Ὁ. Οπηΐζ, 
6 Αυρσπδύο ΡΙ1Η1 Οθορστδρίοοστιτη δθπούοτθ, 4188. Βοπη. 1888, 
Ῥ. 238. Αὐ ν. Μοιθζηβθῃ, Ἠθυτηθβ 18 (1888) Ρ. 111, ΟΠ. Χ,1 
Ῥ. 124 ἀρίμηνον οοαϊοοθ5 ῥγϑϑίου Υ 

θ1βηρίας] οἵ 81 τ 566. 46 πατηθχο Ἰθρίοπατη ΠΠ υἱσόσατη οἵ, 
560Ὲ6116 (ν. δᾶ 118 462) Ρ. 19 5α4., αὕθτη τορτο θανυθυιηῦ ΠΟΙ δ ΒΖΘΎΒΚΙς 
(ν. δᾷ ΠῚ 8ὶ 126) ν. 188 οὐ ατόοθὺθ ἂρ. θγυτηϑπηη 1" Ῥ. 468 Βα6. 
18 ἀθ ορρὶ 18 οἵ. Μοιῆσηβοπ, Ἠθιτηθβ 18 (1888) Ρ. 169 Βαα. 
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᾿ καὶ Ἱππώνιον. οὕτω μὲν τὰ κάλλιστα τῆς ᾿Ιταλίας τῷ 13 

στρατῷ διέγραφον, ἔδοξε δὲ σφίσι καὶ τοὺς ἰδίους 
ἐχϑροὺς προανελεῖν, ἵνα μὴ ἐνοχλοῖεν αὑτοῖς τάδε 

χαϑισταμένοις καὶ πολεμοῦσι πόλεμον ἔκδημον. ταῦτα 

πε μὲν ἔδοξε, καὶ ταῦτα συνεγράψαντο" καὶ αὐτῶν ὃ Καῖ- 

δσαρ ὡς ὕπατος ἀνέγνω τοῖς στρατοῖς τὰ λοιπὰ χωρὶς 

τῶν ἀποϑανουμένων. οἵ δ᾽ ἀκούσαντες ἐπαιώνισάν τε 

καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους ἐπὶ διαλλαγῇ. 

4 σγιγνομένων δὲ τούτων τέρατα καὶ σημεῖα ἐν Ῥώμῃ 

τὸ πολλὰ καὶ φοβερὰ ἦν. κύνες τε γὰρ ὠρύοντο ὁμαλῶς 

οἷα λύκοι. σύμβολον ἀηδές, καὶ λύκοι τὴν ἀγορὰν δι- 

ἔϑεον, οὐκ ἐπιχωριάξον ἐν πόλει ξῷον, βοῦς τε φωνὴν 

ἀφῆκεν ἀνθρώπου. καὶ βρέφος ἀρτίτοχον ἐφϑέγξατο, 

43α.( 

18 

14 

καὶ τῶν ξοάνων τὰ μὲν ἵδρου. τὰ δὲ καὶ αἷμα ἵδρου.. 

ο ἀνδρῶν τε μεγάλαι βοαὶ καὶ κτύπος ὅπλων καὶ δρόμος 

ἵππων οὐχ ὁρωμένων ἠκούετο. ἀμφί τε τὸν ἥλιον ἀηδῆ 

σημεῖα πολλά, καὶ λιϑώδεις ἐγίγνοντο ὑετοί. καὶ κε- 

ραυνοὶ συνεχεῖς ἐς ἱερὰ καὶ ἀγάλματα ἔπιπτον. ἐφ᾽ 

οἷς ἡ μὲν βουλὴ ϑύτας καὶ μάντεις συνῆγεν ἀπὸ 

30 Τυρρηνίας" καὶ ὁ πρεσβύτατος αὐτῶν, τὰς πάλαι βασι- 

λείας ἐπανήξειν εἰπὼν καὶ δουλεύσειν ἅπαντας χωρὶς 

ἑαυτοῦ μόνου, τὸ στόμα κατέσχε καὶ τὸ πνεῦμα. ἕως 
ἀπέϑανεν. 

1 ἱΙππώνειον οοἰθυῖβ ἰοοὶβ 2 διέγραφον, ο ΘΧ 8 ΤἈΒΌΓΒ, 
 φοτθούμσηῃ, Β, διέγραφεν ἱ 8 αὐτοῖς ΒΕΙΟῚΣ, οοττ. Μοπά. 

ἴ ἐπαιάνισάν τε ΒΕῪ 11 5α. σύμβολον ἀηδές οὐ οὐκ ἐπιχω- 
ριάξζον ἐν πόλει ξῷον αὖ δαποίαὐϊππου]α 46]. θυ. Ῥ. 71, οἵ. δὰ 
ΤΠ 8 288 14 ἱδρῶτα ῬΥοὸ Ῥτίοτθ ἴδρου οἱ. Νϑιοκ δὲ Ηδσν. 
Ῥ. 11. ἱπυῦ.: ἴπ τϑρϑυϊιομθ νοὶ ἔδρου ΠΟΙΪ ἤϑθυθσθ, οὗ δᾶ ΠῚ 
8 880 10 ἀηδῆ] τἸηϑβοϊίἑα νοτυϊῦ Ο, 1. 6. ἀήϑη, 564 οἷ, ν. 11, 
ΤΑ]. ἔτ. 8 τη. 208ᾳ. τὰς πάλαι βασιλείας] γ6068 ργίβοοβ νου Ὁ 

1 δὰ Βοπθυθηΐδηϊ δου ββίρμδύϊοπθια Ῥουὐύϊηθὺ ἐϊθα] 8 8. 
Ὥρββατι, [πβου. Ἰαῦ. 56]. 1 τ. 886 

1ὅ 
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οἱ δὲ τρεῖς ἄνδρες ἐφ’ ἑξαυτῶν γενόμενοι τοὺς ἀπο- 
ϑανουμένους συνέγραφον, τούς τε δυνατοὺς ὑφορώ- 
μενον καὶ τοὺς ἰδίους ἐχϑροὺς καταλέγοντες οἰκείους 

τε σφῶν αὐτῶν ἢ φίλους ἐς τὴν ἀναίρεσιν ἀντιδιδόν- 
τὲς ἀλλήλοις καὶ τότε καὶ ὕστερον. προσχατελέγοντο 

γὰρ δὴ καὶ ἕτεροι μεϑ'᾽ ἑτέρους, οἵ μὲν ἀπ᾽ ἔχϑρας, 

οὗ δὲ μόνου προδχρούματος ἢ φιλίας ἐχϑρῶν ἢ φίλων 
ἔχϑρας ἢ πλούτου διαφέροντος. ἐδέοντο γὰρ ἐς τὸν 
πόλεμον χρημάτων πολλῶν, Βρούτῳ μὲν καὶ Κασσίῳ 

τῶν ἀπὸ τῆς “σίας φόρων δεδομένων τὲ καὶ προσ- 
οδευομένων ἔτι καὶ βασιλέων καὶ σατραπῶν συμφερόν- 
τῶν, αὐτοὶ δ᾽ ἐπὶ τῆς Εὐρώπης καὶ μάλιστα τῆς ᾽1τα- 

λέας πολέμοις τε καὶ ἐσφοραῖς τετρυμένης ἀποροῦντες" 
δι᾿ ἃ χαὶ τοῖς δημόταις καὶ ταῖς γυναιξὶ λήγοντες ἐπ- 
ἔγραψαν εἰσφορὰς βαρυτάτας καὶ τέλη πράσεων καὶ 

μισϑώσεων ἐπενόησαν. ἤδη δέ τις καὶ διὰ χάλλος 
ἐπαύλεως καὶ οἰκίας προεγράφη. καὶ ἐγένοντο πάντες 

οἱ ϑανάτου τε χαὶ δημεύσεως κατεγνωσμένοι ἀπὸ μὲν 

τῆς βουλῆς ἀμφὶ τοὺς τριαχοσίους, ἀπὸ δὲ τῶν καλου- 
μένων ἱππέων ἐς δισχιλίους. καὶ ἦσαν ἐν αὐτοῖς ἀδελ- 

φοί τε καὶ ϑεῖοι τῶν προγραφόντων καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐ- 

τοῖς ἡγεμόνων, ὅδοι τι τοῖς ἄρχουσιν ἢ τοῖς ἡγεμόσι 
προσεκεχρούκεσαν. 

ὄ 

20 

τὸ μὲν δὴ πλῆϑος αὐτῶν ἀπὺ τῆς συνόδου διελϑόν- ὃ 
τὲς ἐς Ρώμην προγράψειν ἔμελλον, δυώδεκα δὲ ἄνδρας, 

ἤ, ὡς ἕτεροι λέγουσιν, ἑπτακαίδεκα. τοὺς μάλιστα δυνα- 

2 5αᾳ. ὑφορωμένους οοῃΐοῖὶο 6 καὶ βυβρ. Μεμῃά., ἀεὶ οἱ. 
Νδῦοκ, Ἰπου]οδπβ ἰαύαη μεϑ'᾽ ετἑτέρους (510) Β Ἱ προσ- 
χρούσματος Ὁ 10 διδομένων ἱ 18 τετρυμένης Ε΄, τετρυμ- 
μένης ΟὈ , τετρυχωμένης Εἰ, τετριμμένης ἃ 14 βα. ἐπέγραψαν 

2Ὁ 

Βοῖπ., ἐπέτρεψαν ΒΕ ΟΌ, ἐπέστρεψαν οἵ 21 προγραφέντων 
ΕΡ 22 τι] τε ϊ, ουῃ. Εἰ «ἄλλοις» ἡγεμόσι οχ Ὁ οἱ. ὅομνν., ἱππαῦ. 
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᾿ς τούς, ἐν οἷς ἦν καὶ Κικέρων, ἔδοξε προανελεῖν ἐπιπέμ- 

ψαντας ἄφνω. καὶ τῶνδε μὲν τέσσαρες αὐτίκα ἀνῃρέ- 32 

Οϑῆησαν ἐν ἑστιάσεσί τε χαὶ ὑπαντήσεσι" ξητουμένων δὲ 

τῶν ἄλλων καὶ ἐρευνωμένων νεών τὲ καὶ οἰκιῶν, 

“δἄφνω ϑόρυβος ἀνὰ τὴν νύχτα πᾶσαν ἦν καὶ βοαὶ καὶ 

᾿ διαδρομαὶ μετ᾽ οἰμωγῆς ὡς ἐν ἁλισκομένῃ πόλει. τῷ 38 

γὰρ ἐγνῶσϑαι μὲν ἀνδρολήψια γίγνεσθαι, μὴ προ- 

᾿ς γεγράφϑαι δὲ μηδένα τῶν προχατεγνωσμένων, πᾶς τις 

αὐτὸς ἡγεῖτο ξητεῖσϑαι πρὸς τῶν περιϑεόντων. οὕτω 34 

᾿ὸ δὲ ἀπὸγινώσκοντες αὑτῶν, οἵ μὲν τὰ ἴδια, οἱ δὲ τὰ 

᾿ χοινὰ ἐμπρήσειν ἔμελλον, δρᾶσαί τι δεινὸν ἀλόγως 
ο΄ αἱρούμενοι πρὶν παϑεῖν᾽" καὶ τάχα ἂν ἔδρασαν. εἰ μὴ 

 Πέδιος αὐτοὺς ὃ ὕπατος μετὰ κηρύκων περιϑέων ἐπ- 

 ἥλπιξε περιμείναντας ἐς ἕω τὰ ἀκριβέστατα μαϑεῖν. 

Πα ἅμα δὲ ἕῳ παρὰ γνώμην τῶν τριῶν ἀνδρῶν πρού- 2ὅ 

Ι 

᾿ς γρᾶφεν ὁ Πέδιος τοὺς ἑπτακαίδεκα ὡς μόνους τε αἰτίους 

δόξαντας εἶναι τῶν ἐμφυλίων κακῶν καὶ μόνους κατ- 

᾿ εγνωσμένους πίστεις τε τοῖς ἄλλοις δημοσίας ἐποιεῖτο, 

1 ἀγνοῶν τὰ ἐγνωσμένα. καὶ Πέδιος μὲν ἐκ χαμάτου 26 

ἢ τῆς νυχτὸς ἐτελεύτησεν, ἐσήεσαν δ᾽ οἱ τρεῖς τρισὶν 

ἡμέραις, ἀνὰ μέρος ἕχαστος αὐτῶν. ὁ Καῖσάρ τε καὶ 

᾿ ὃ Ἄἄντώνιος καὶ ὃ Δέπιδος. σὺν ταῖς στρατηγίσι τάξεσι 

᾿ χαὶ ὁπλιτῶν ἕχαστος ἕνὶ τέλει. ὡς δὲ ἐσῆλθον, αὐτίκα 91 

μὲν ἡ πόλις ἦν πλήρης ὕπλων τε καὶ σημείων δια- 
30 τεταγμένων ἐς τὰ ἐπίκαιρα, αὐτίκα δὲ ἐν μέσῳ τούτων 

Ἔ 1 ὃ απίἰθ Κικέρων 44. δῇ 15αᾳ. ἐπιπέμψαντες ἱ 
᾿ 8 μηδένα ὁτη. Ε' τῶν κατεγνωσμένων οἱ. Μοπᾶ., ῬΡγο Δ ΌΠἑοΥ 

10 αὑτῶν Ε, αὐτῶν οδἶθτ!, αὖ νἀ θύατ, ΟἸΠΠ 68 11 εὐλόγως 1; 
᾿ δεινὸν ἀλόγως βρυτία, 6586 οἱ. Μοπᾶ. 6011. Τῇυοσ. 1, 230. 23, νἱχ 

ΤΌΤΘ 14 ἐς οὕτηὴ Α οτὐοῖθί ταϑ]αϊῦ Μίθμηά., 5θα οὗ ΟΥ̓ 8ὶ 601: ἐς 
ἕω ουτῃ μαϑεῖν ἱππρὶῦ Κταίδ ᾿. ὅϑ. τη8]6. οἵ, ΤοΘβ ἢ ῥ. 27 

᾿ ̓ τὰ ἀπριβέστερα οἱ. ἤδτν. Ῥ. ΤΙ, οὐ 1ΐω νϑυξϊῦ Ο, αὖ Β86ρ6, 564 οἴ, 
᾿ς ΒΒ βομβοίξκυ Ρ. 441 
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ΡΒ 

ἤγετο ἐχκλησία, καὶ δήμαρχος Πούπλιος Τίτιος ἔνομο- 
ϑέτει καινὴν ἀρχὴν ἐπὶ καταστάσει τῶν παρόντων ἐς 

πενταετὲς εἶναι τριῶν ἀνδρῶν, “επίδου τε καὶ Ἀντω- 
νίου καὶ Καίσαρος, ἴσον ἰσχύουσαν ὑπάτοις, ἣν ἄν τις 

Ἑλλήνων ἁρμοστὰς ὀνομάσειεν, ὃ καὶ “ακεδαιμόνιοι 

τοῖς ἄρτι καϑισταμένοις τὰ ὑπήκοα ἐτίϑεντο ὄνομα, οὔτε 
διαστήματος ἐς δοκιμασίαν οὔτε κυρίας ἐς τὴν χειρο- 

τονίαν ἡμέρας προτεϑείσης᾽ ἀλλ᾽ αὐτίκα ἐκυροῦτο ὁ 
νόμος. καὶ νυκτὸς ἄλλων, ἐπὶ τοῖς ἑπτακαίδεκα, τριά- 
κοντα καὶ ἑκατὸν ἀνδρῶν προγραφαὶ κατὰ πολλὰ τῆς 

πόλεως προυτίϑεντο καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἄλλων πεντήκοντα 
καὶ ἑκατόν. καί τις προσετίϑετο τοῖς πίναξιν αἰεὶ τῶν 

προσκαταγινωσκομένων ἢ τῶν προανῃρημένων ὑπ’ 

ἀγνοίας, ἐς δόξαν τοῦ δικαίως ἀνῃρῆσϑαι. διετέτακτό 
τε πάντων τὰς κεφαλὰς ἐς τοὺς τρεῖς ἄνδρας ἐπὶ ῥητῷ 

χέρδει φέρεσϑαι᾽ καὶ ἦν τὸ κέρδος ἐλευϑέρῳ μὲν ἀργύ- 
ριον, ϑεράποντι δὲ ἐλευϑερία τε καὶ ἀργύριον. παρ- 

ἔχειν δὲ ἐς ἔρευναν πάντας τὰ ἴδια καὶ τὸν ὑποδεξά- 

- 

μδνον ἢ κρύψαντα ἢ τὴν ἔρευναν οὐ παρασχόντα τοῖς 
ἴσοις ἐνέχεσϑαι. μηνύειν δὲ ἕκαστα τούτων τὸν ἐϑέ- 

λοντα ἐπὶ τοῖς ἴσοις κέρδεσι. 

καὶ εἶχεν οὕτως ἡ προγραφή᾽ “Μᾶρκος Ζέπιδος, 

2 τῶν παρόντων] τῶν πραγμάτων οἱ. Μεπὰ., Βθα τῶν παρόντων 
(οἵ. 8 81: τὰ κοινά) Ῥοβίθατη δῦ ὑστὸ τῶν δημοσίων πραγμάτων, 
αὖ οϑὺ ἴῃ ἐϊύα]18 οὖ ὡραᾶ βουϊρύοσθβ ϑχοθρίο 888. Ὁ. 40, δῦ, 8, 
αἱ παροὺ τῶν πραγμάτων βοίυτα; οὗ, Μοτητηβθη, Κ᾿. ϑύααύθν. ΠἯ 1 
Ῥ. Τ0 7 δάῃ. 1, Πρίββταδπη, Ἠθυτηθβ 88 (1898) Ρ. 844; νΙ46. οἰΐδτῃ 

᾿ ΒΙ ϑομοβΚυ Ρ. 446 ὃ ὀνομάσειεν] καλέσειεν 66 ἄρτι] οὕτὰ 
1Ο ναϊρὸ οπηΐβϑατα, βθα νἱἀθύαν οοττιρύστα; ἀρτύνειν (--- ἁρμό- 
ἕξειν, οἵ. Εῦγτα. Μαρῃ. 160, 41) οἱ. ΚΘῚ], ἔοτὺ. τϑοῦθ 18 προ- 
χαταγινωσκομένων |ἰρτὶ, σον. ΒΚ., {οὐδ προκαταγ., αποᾶ οομΐθ- 
οογαὺ βομν., ἴρ86 ὕ. ΠῚ Ρ. 828 γοξαϊανιῦ, ὑπ᾽ ἀγνοίας οὔϊδτη δὰ 
τῶν προνχαταγ. γί ΘΒ προανῃρημένων] προειρημένων 1 
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" πι 
φγοβογρεϊονιῖβ ξογηνῖα)] ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Δ. 395 

Μᾶρκος Ἀντώνιος, Ὀχτάουιος Καῖσαρ. οἱ χειροτονηϑέν- 

τὲς ἁρμόσαι καὶ διορϑῶσαι τὰ κοινά, οὕτως λέγουσιν" 

εἰ μὴ δι’ ἀπιστίαν οἷ πονηροὶ δεόμενοι μὲν ἧσαν ἐλεει- 
νοί, τυχόντες δὲ ἐγίγνοντο τῶν εὐεργετῶν ἐχϑροί, εἶτα 

5 ἐπίβουλοι. οὔτ᾽ ἂν Γάιον Καίσαρα ἀνῃρήκεσαν, οὺς 

ἐχεῖνος δορὶ λαβὼν ἔσωσεν ἐλέῳ καὶ φίλους ϑέμενος 

ἐπὶ ἀρχὰς καὶ τιμὰς καὶ δωρεὰς προήγαγεν ἀϑρόως, 
“9 μ᾿ οὔτ᾽ ἂν ἡμεῖς τοῖς ἐνυβρίσασι καὶ πολεμίους ἀναγρά- 

ψασιν ἡμᾶς ὧδε ἀϑρόως ἠναγκαξόμεϑα χρῆσϑαι. νῦν 

δέ, ἐξ ὧν ἐπιβεβουλεύμεϑα καὶ ἐξ ὧν Γάιος Καῖσαρ 
ἔπαϑεν. ἀτιϑάσευτον ὁρῶντες τὴν κακίαν ὑπὸ φιλαν- 

ϑρωπίας, προλαβεῖν τοὺς ἐχϑροὺς ἢ παϑεῖν αἱρούμεϑα. 

μὴ δή τις τὸ ἔργον ἄδικον ἢ ὠμὸν ἢ ἄμετρον ἡγεί- 

σϑω,. ἔς τε Γάιον καὶ ἐς ἡμᾶς οἷα πεπόνϑαμεν ὁρῶν. 

τὸ Γάιον μὲν δὴ καὶ αὐτοχράτορα ὄντα καὶ ἄρχοντα ἱερῶν 

χαὶ τὰ φοβερώτατα Ῥωμαίοις καϑελόντα τε ἔϑνη καὶ 

κτησάμενον καὶ πρῶτον ἀνδρῶν ὑπὲρ τοὺς Ἡρακλείους 

ὅρους ἀπλώτου ϑαλάσσης ἀποπειράσαντα καὶ Ῥωμαίοις 

γῆν ἄγνωστον εὑρόντα ἐν μέσῳ τᾷ ἱερῷ λεγομένῳ 

30 βουλευτηρίῳ ὑπὸ ὄψεσι ϑεῶν κατέκχανον εἴκοσι καὶ 

τρισὶ σφαγαῖς ἐνυβρίσαντες. οἱ πολέμῳ ληφϑέντες ὑπ᾽ 
ἐχείνου καὶ περισωϑέντες κληρονόμοι τέ τινὲς αὐτοῦ 

τῆς οὐσίας ἐγγραφέντες εἶναι οἱ λοιποὶ δὲ ἐπὶ τῷ 

1 ὀχτάβιος Ο 9 ἀϑρόως] σκληρῶς γ6] πικρῶς οἱ. Μεπᾶ., 
ἀφειδῶς Νδῦοκ, Ῥϑυρθύδτη, οἵ. 8 88 τυυ]ύοβατιθ 81105 Ἰοοοβ δρυᾶ 
ΠΟΘΒ0Β τ. 8 5Ξαα. 10 χιίαθ ἔηη Ἠ05 ηιοϊζιγιέν" Ὁ. ἀπά ἐπιβε- 
βουλεύμεϑα (ἡμεῖς οἱ. Μοπά,, 5ρα οἵ ΤοΘΒ0} ᾿. 88 ΑἰἸύθυτιτ 
ἐξ οτη. 8. Ὁ 11 ἀτιϑάσσευτον ἱ 14 ἀφορῶν οἱ. Μεπᾶ., οἵ 
δα Π 8 382 1ὅ ἱερέων οἱ. Μοπά. 16 φοβερώτατα οαϊύ. ΠὨ14., 
φοβερώτερα Ἰἰρτὶ 19 γῆν] τὴν ἱ 28 ἐγγραφέντες]) γραφέν- 
τὲς οἱ. Μομᾶ. 601]. Π 8 ὅ97, 504 Ββυρδιαὶ ταῖς διαϑήκαις 

1 Οοὔαγιατη ΠΟΙ 86 ΔΡΡΘΙ αν 5856 Οδθβδσθια ἃρρατγοὺ, οὗ. ΠῚ 8 38 

48α. 
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43α.6. 

80 

81 

88 

839 

990 ΕΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [ργοβογιρέἐϊοηιὶβ Κογηῖα 

μύσεν τῷδε τοὺς ἐναγεῖς ἀντὶ κολάσεων ἐπὶ ἀρχὰς καὶ 

ἡγεμονίας ἐξέπεμψαν, αἷς ἐκεῖνοι χρώμενοι τά τε κοινὰ 
τῶν χρημάτων ἥρπασαν χαὶ στρατὸν ἐξ αὐτῶν ἀγεί- 
ρουσι χαϑ᾽ ἡμῶν καὶ ἕτερον αἰτοῦσι παρὰ βαρβάρων 
ἀεὶ τῆς ἀρχῆς πολεμίων τάς τε ὑπὸ Ῥωμαίοις πόλεις 

τὰς μὲν οὐ πείϑοντες ἐνέπρησαν ἢ κατέσκαψαν ἢ χατ- 
ἠρειψαν, τὰς δὲ καταπλήξαντες ἐπάγουσι τῇ πατρίδι 

χκαϑ' ἡμῶν. ἡμεῖς δὲ αὐτῶν τοὺς μὲν ἤδη τετιμω- 

ρήμεϑα, τοὺς δὲ λοιποὺς ϑεοῦ συνεπιλαμβάνοντος αὐὖ- 
τίχα δίκην διδόντας ὄψεσϑε. τῶν δὲ μεγίστων ἡμῖν 
ἠνυσμένων καὶ ὑπὸ χερσὶν ὄντων, ᾿Ιβηρίας τε καὶ Κελ- 

τικῆς καὶ τῶνδε τῶν οἴκοι. ἕν ἐστι λοιπὸν ἔτι ἔργον, 

στρατεύειν ἐπὶ τοὺς πέραν ϑαλάσσης αὐτόχειρας Γαΐου. 
μέλλουσι δὴ πόλεμον ὑπὲρ ὑμῶν ἔκδημον ἀγωνιεῖσθαι 

οὐκ ἀσφαλὲς οὔτε ἐς τὰ ἡμέτερα οὔτε ἐς τὰ ὑμέτερα 
εἶναι δοχεῖ τοὺς ἄλλους ἐχϑροοὺς ὀπίσω καταλιπεῖν, 

ἐπιβησομένους ταῖς ἀπουσίαις ἡμῶν καὶ τὰ συμβαί- 

νοντὰ τοῦ πολέμου χαιροφυλαχήσοντας, οὐδ᾽ αὖ βρα- 
δύνειν διὰ τούσδε ἐν ἐπείξει τοσῇδε μᾶλλον ἢ ἐχπο- 

δὼν αὐτοὺς ἀϑρόως ποιήσασϑαι, ἄρξαντάς γε τοῦ χαϑ' 

ἡμῶν πολέμου. ὅτε πολεμίους ἡμᾶς τε καὶ τοὺς ὑφ᾽ 
ἡμῖν στρατοὺς ἐψηφίξοντο εἶναι. κἀκεῖνοι μὲν τοσάσδε 

πολιτῶν μυριάδας ἡμῖν συναπώλλυον, οὔτε ϑεῶν νέμε- 
σιν οὔτε φϑόνον ἀνθρώπων ὑφορώμενοι" ἡμεῖς δὲ 

πλήϑει μὲν οὐδενὶ χαλεπανοῦμεν οὐδὲ τοὺς ἐχϑροὺς 
ἐπιλεξόμεϑα πάντας. ὅσοι διηνέχϑησαν ἡμῖν ἢ ἐπεβού- 

λευσαν., οὐδὲ ἐκ πλούτου πάντως ἢ περιουσίας ἢ ἀξι- 

8 5α. ἐγείρουσι ἘΠῈ" 12 λοιπὸν] λυπηρὸν 10 ἔτι οτα. Ἐ' 
14 ἡμῶν αὖ, ἡμῶν, οοΥτ. ἴῃ ὑμῶν, Β 18 τοῦ πολέμου 1ῦ, 
τῷ πολέμῳ Ὁ, ἀπά8 {ἐν τῷ πολέμῳ ταδ]αϊῦ Κὶ6}} 20 ἄρξαντός 
γεῖρ 21 ὑφ᾽] ἐφ᾽ 1 2ὅ οὐδενὶ) οὐδὲν οἱ. θυ. Ρ. 72, 
οὐδέν τι ΚΙ], ὈΘΠ6 21 ἐκ δηΐθ περιουσίας δᾶ. Εἰ 

9 
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φγοβογὶρεϊογιβ ἐογηυα)] ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. 591 

ὦώσεως οὐδ᾽ ὅσους ἕτερος πρὸ ἡμῶν αὐτοχράτωρ ἔκτεινε, 

τὴν πόλιν κἀκεῖνος ἐν ἐμφυλίοις καϑιστάμενος. ὃν Εὐ- 

τυχῆ προσείπατε δι᾿ εὐπραξίαν, καίπερ ἀνάγκης οὔσης 

τρισὶ πλέονας ἐχϑροὺς ἢ ἑνὶ εἶναι. ἀλλὰ μόνους δὴ 

τοὺς φαυλοτάτους τε καὶ πάντων αἰτιωτάτους ἀμυνού- 

μεϑα. καὶ τόδε δι’ ὑμᾶς οὐχ ἧσσον ἡμῶν" ἀνάγκη 

{μὲνΣ γὰρ ἡμῶν διαφερομένων ὑμᾶς πάντας ἔν μέσῳ 

δεινὰ πάσχειν, ἀνάγκη δέ τι καὶ τῷ στρατῷ γενέσϑαι 

παραμύϑιον ὑβρισμένῳ τε καὶ παρωξυμμένῳ καὶ πολε- 

τομίῳ πρὸς τῶν κοινῶν ἐχϑρῶν ἀναγεγραμμένῳ. δὺυ- 

τὴ 

νηϑέντες δ᾽ ἄν, οἣς ἔγνωμεν, ἐξ ἐφόδου συλλαβεῖν, 

αἱρούμεϑα προγράψαι μᾶλλον ἢ ἀγνοοῦντας ἔτι συλ- 

λαβεῖν" καὶ τόδε δι’ ὑμᾶς, ἵνα μὴ ἐπὶ τοῖς ὁπλίταις ἢ 
διωργισμένοις πλεονάζειν ἐς τοὺς ἀνευϑύνους, ἀλλὰ 

τ ἀπηριϑμημένους καὶ ὡρισμένους ἔχοντες ὀνομαστὶ τῶν 

11 ἄλλων κατὰ πρόσταγμα ἀπέχωνται. ἀγαϑῇ τύχῃ τοίνυν 

τῶν ὑπογεγραμμένων τῷδε τῷ διαγράμματι μηδεὶς δε- 

χέσϑω μηδένα μηδὲ χρυπτέτω μηδὲ ἐχπεμπέτω ποι 

μηδὲ πειϑέσϑω χρήμασι. ὃς δ᾽ ἂν ἢ σώσας ἢ ἐπι- 

φοχουρήσας ἢ συνειδὼς φανῇ, τοῦτον ἡμεῖς. οὐδεμίαν 

Ὗ 

ΙΝ ἯΙ 

ὑπολογισάμενοι πρόφασιν ἢ συγγνώμην. ἐν τοῖς προ- 

γεγραμμένοις τυϑέμεϑα. ἀναφερόντων δὲ τὰς κεφαλὰς 

οἱ κτείναντες ἐφ’ ἡμᾶς, ὁ μὲν ἐλεύϑερος ἐπὶ δισμυ- 

ρίαις δραχμαῖς ᾿Ἀττικαῖς καὶ πεντακισχιλίαις ὑπὲρ ἕκά- 

ΠΟ φῆστης., ὁ δὲ δοῦλος ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ τοῦ σώματος καὶ μυ- 

ῷ ἐν οἵα. ΕΕῚ ὅὅ αἰτίους 6 τόδε] τότε Υ ἡμῶν] 
πέρι! ]ορο ἢ δι᾽ ἡμᾶδε 1 ΒῊΣ οαᾷ. ΒΚ. πάντας] ὄντας οἱ. 
Μομηά., ἱπαΐύ. 9 παρωξυμένῳ 8 οὐ 6Χχ οοττ. Υ', παροξυνομένῳ 
ἃ Ὁ 12 ἢ --- 18 συλλαβεῖν οὐτὰ Νθοκ ἀ6]. Μοπᾶ., νἱχ τϑόΐβ. 
6 τϑρουϊξοπθ γϑυδὶ συλλαβεῖν οἵ, δὰ ΠῚ 8 88 14 διωργισ- 
μένον Β 16 ἀπέχοντας, ς ΟΟΥΥ. ἴπ «4, Β 19 ποιϑέσϑω δ Ὁ 

28 ἐφ᾽ ἐς οἱ. Μοπά., 5οα οὗ δὰ 1 8. 369 
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08 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [ηεοοβϑαγῖὶ 111] υἷγ. ργοβον τὶ 

48α.0. 

ρέαις Ἀττικαῖς καὶ τῇ τοῦ δεσπότου πολιτείᾳ. τὰ δ᾽ 
αὐτὰ καὶ τοῖς μηνύουσιν ἔσται. καὶ τῶν λαμβανόντων 

οὐδεὶς ἐγγεγράψεται τοῖς ὑπομνήμασιν ἡμῶν, ἵνα μὴ 
κατάδηλος ἦ. Ἷ 

4 ὧδε μὲν εἶχεν ἡ προγραφὴ τῶν τριῶν ἀνδρῶν, ὅσον ᾿ 
ἐς «Ελλάδα γλῶσσαν ἀπὸ Λατίνης μεταβαλεῖν. πρῶτος 19 
δ᾽ ἦν ἐν τοῖς προγράφουσι “Δέπιδος καὶ πρῶτος ἐν τοῖς 

προγραφομένοις ὃ ἀδελφὸς ὃ Δεπίδου Παῦλος. καὶ 

δεύτερος ἦν τῶν προγραφόντων ἈἌἈἀντώνιος καὶ δεύτε- 
ρος τῶν προγραφομένων ὃ ϑεῖος ὃ ἀντωνίου Δεύκιος, τὸ. 

οἵδε μέν. ὅτι πρῶτοι πολεμίους αὐτοὺς ἐψηφίσαντο. 

48 τρίτος ὃὲ χαὶ τέταρτος ἦν τῶν ἐν ἑτέρῳ πίνακι προ- 

χειμένων ἐς τὸ μέλλον ὑπάτων Πλάγκου μὲν ὃ ἀδελ- 
φὸς Πλώτιος. ᾿4σινίου δὲ ὃ πενθερὸς Κοΐντιος. καὶ 

οὐ χατ᾽ ἀξίωσιν ἄρα μόνην οἵδε τῶν ἄλλων προύκειντο τ 

μᾶλλον ἢ ἐς ϑάμβος καὶ δυσελπιστίαν, μηδένα δύσε- 

41 σϑαί τινα προσδοκᾶν. ἦν δὲ καὶ Θωράνιος ἐν τοῖς 
προγεγραμμένοις, λεγόμενος ὑπό τινῶν ἐπιτροπεῦσαι 

48 Καίσαρος. ἅμα δὲ ταῖς προγραφαῖς αἵ τὲ πύλαι κατεί- 

χοντο χαὶ ὅσαι ἄλλαι τῆς πόλεως ἔξοδοί τε καὶ λιμένες 30 Ἴ 
μὴ Ἵ ἢ ἕλη καὶ τέλματα ἢ εἴ τι ἄλλο ἐς φυγὴν ὕποπτον 

ἦν ἢ ἐς λαϑραίους καταφυγάς" τήν τε χώραν ἐπετέ- 
τραπτο τοῖς λοχαγοῖς ἐρευνᾶν περιϑέουσι, καὶ ἐγίγνετο 

πάντα ὁμοῦ. 

8 ἐγγράψεται Ἐ' 14 Κοΐντιος ὅοῃν.., κόιντος 110ΥἹ 
165α. δύσεσϑαι ΕἸ Ε', ῥδύσασϑαι οοἰοτϊ, απο ποπ Ῥ]8Π6 γϑὶ οἱ θπἀπση 
22 λαϑραίους, α βαρτδ ουὔς ἃ τη. 1, Ε 22 5ᾳ. ἐπετέτραπτο] 
ἐπετέταχτο οἱ. Μομὰ., απὸ ΠῸῚ ΟΡὰΒ 

8 4 5ααᾳ. ἀθ 5ἰπρτ}5 Ῥγόβουιρὐϊβ οἵ. ΚΙοθνθοση οὐ ἘΙΡΌΘΟΚ 
(νυ. γγδϑ) 14 6 ΡΙοίΐο οἵ. Βουρῇβδβὶ 1 ρ. 302 βαᾳ. (ΚἸοβθνυθκουῃ 
Ρ. 115α.) 46 1.. Φυϊηύο οἵ, ὙΝΊΠΘΙηΒ 1 Ρ. 582 π.8600 11 Θωρά- 
νιὸς} οἵ. Ο1.1.. 15 ». 199. ΤῸ ἔοσιηδ ποιηῖηΐβ νυ. Βοΐββ. δα δ 88. 
Ὁ. ὅ8, 21, 6 (οἴ. δᾷ 8 11) 



φαγία σαοαϊιιην σοηογα] ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. 3899 

Ξ 48α.0. 

138 εὐϑὺς οὖν ἦν ἀνά τε τὴν χώραν καὶ ἀνὰ τὴν πόλιν. 49 

ὡς ἕκαστός πῃ συνελαμβάνετο, ἀνδρολήψια αἰφνίδια 

πολλὰ καὶ τρόποι τῶν φόνων ποικίλοι τῶν τε κεφα- 

λῶν ἀποτομαὶ τοῦ μισϑοῦ χάριν ἐς ἐπίδειξιν φυγαί 

Γ τε ἀπρεπεῖς καὶ σχήματα ἄτοπα ἐκ τοῦ πρὶν Μεῤιρανδῦς. 

χατέδυνον γὰρ οἱ μὲν ἐς φρέατα, οἱ δὲ ἐς τὰς ὑπονό- δ0 

μους εὐψρονς ἐπὶ τὰ ἀκάϑαρτα., οἱ δὲ ἐς καπνώδεις 

ὑπωροφίας ἢ τῶν τεγῶν ταῖς κεραμίσι βυομέναις ὑπ- 

εἐχάϑηντο μετὰ σιγῆς βυϑυνδθης ἐδεδοίχεσαν γὰρ οὐχ 61 

γ".» τῶν σφαγέων οἵ μὲν γυναῖχας ἢ παῖδας οὐκ 

εὐμενῶς σφίσιν ἔχονταξ, οἱ δὲ ἐξελευϑέρους τε καὶ 

ϑεράποντας, οἵ δὲ χαὶ δανεισμάτων χρήστας ἢ χωρίων 

γείτονας ἐπιϑυμίᾳ τῶν χωρίων. ἐπανάστασις γὰρ δὴ δ3 

πάντων, ὅσα τέως ὕπουλα ἦν. ἀϑρόα τότε ἐγίγνετο 

τὸ καὶ ἀϑέμιστος μεταβολὴ βουλευτῶν ἀνδρῶν, ὑπάτων 

᾿ς ἢ στρατηγῶν ἢ δημάρχων, ἔτι τάσδε τὰς ἀρχὰς μετ- 

Οτόντων ἢ ἐν αὐταῖς γεγονότων. ἐς πόδας ἰδίου ϑερά: 

πόντος ῥιπτουμένων σὺν ὀλοφύρσεσι καὶ ἀράς χαὶ 

μι χύριον τὸν οἰκέτην τιϑεμένων. οἴχτιστον δὲ ἦν. ὅτε 

- χαὶ ταῦτα ὑποστάντες οὐκ ἐλεη θροῦν. ἰδέα τε πᾶσα κακῶν ὃ 

ἦν, οὐχ ὡς ἐν στάσεσιν ἢ πολέμου καταλήψεσιν" οὐ 

᾿ γάρ, ὡς ἐν ἐκείνοις. τὸν μὲν ἀντιστασιώτην ἢ πολέμιον 

Ι ἐδεδοίκεσαν, τοῖς δ᾽ οἰκείοις σφᾶς ἐπέτρεπον. ἀλλὰ 

Γ᾿ 

ᾧὦ».. 

᾿ χαὶ τούσδε τῶν σφαγέων μᾶλλον ἐδεδοίκεσαν, οὐδὲν 

ερυμβσξιι Ψ 

1 ἦν οτα. Ὁ 8 βυομέναις] αι 8ιιῦ ἐφοέΐβ ἐοσιι8 ορονϊ Ὁ, 
᾿ δυόμενοι οἱ. Μαβρτ., ρούαϊὺ ξοτ. βυόμενοι, οὗ. ΒέΘΡΒ. {868. 5. ν. βύω 
Ἑ ἴῃ ἤπο (Κ 67), 568 τορυδοὶ ἴρβδθ Ἰα 1} ἔδοῖθηαϊ οασβα, Θοπδύϊραϊαθ 
 ἔπῖββο υἱἀθηΐαν; οοὔθσυτη ὑπεκάϑηντο βυομέναιςν, 10 ἧττον Β 
᾽χ; 14 τότε] τε τ 1ὅ ἀϑέμιτοςυ" (ἢ ὑπάτων οὖ 10 (ἢ) ἔτι οἱ. 
βοῦν. οχ Ὁ, ἱπαῦὺ. 16 ἔτι] ἐπὶϊ 21 πολέμου] πόλεων οὕτη ΝὅθοκΚ 
Π βογ. Μεπᾶ,, αὖ ἀντιστασιώτην οὖ πολέμιον (ν. 33) νἱἀοπέθτ τϑβρίοθσθ 
᾿ φᾷ στάσεσιν οἱ πολέμου: 5'πρυ]ατ!5 αὐϊάθτη τϑΐῖο ἀϊοθμαιὶ πολέμου 

καταλήψεσιν 34 χαὶ τοὐσδε] τούσδε καὶ οἱ. ΜΙΘπά., Ῥγο Δ ὈΙΠΠΘΥ 



43α.0. 

δά 

δ 

δ6 

Ὀχ! 

400 , ἘΜΦΥ ΛΊΩΝ Δ. [ἀοηιεδεϊοογινηι ργοαεξίογι68 

μὲν αὐτοὺς ὡς ἐν πολέμῳ καὶ στάσει δεδιότας, σφίσι. 
ὃὲ αὐτίχα γιγνομένους ἐξ οἰχείων πολεμίους ἢ δι᾽ 

ὕπουλον ἔχϑραν ἢ ὑπὸ τῶν ἐπικεκηρυγμένων σφίσι 
γερῶν ἢ διὰ τὸν ἐν ταῖς οἰκίαις χρυσόν τε καὶ ἄργυ- 

ρον. ἄπιστος γὰρ δὴ διὰ ταῦτα ἀϑρόως ἕχαστος ἐς 5 
τὸν οἰκεῖον ἐγίγνετο καὶ τὸ σφέτερον κέρδος τοῦ πρὸς 
αὐτὸν ἐλέου προυτέϑει. ὁ δὲ πιστὸς ἢ εὔνους ἐδεδίει 
βοηϑεῖν ἢ κρύπτειν ἢ συνειδέναι δι’ ὁμοιότητα τῶν 

ἐπιτιμίων. ἔς τὲ τὸ ἔμπαλιν αὐτοῖς τοῦ πρώτου τῶν 

ἑπτακαίδεκα ἀνδρῶν δέους περιέστη. τότε μὲν γὰρ οὐ τὸ 
προγραφέντος οὐδενός, ἀλλά τινῶν ἄφνω συλλαμβανο- 
μένων πάντες ἐδεδοίκεσαν ὅμοια καὶ συνήσπιξον ἀλλή: 

λοις᾽ ἐπὶ δὲ ταῖς προγραφαῖς οἱ μὲν αὐτίκα πᾶσιν 

ἔχδοτοι γεγένηντο, οἱ δὲ ἐν ἀμερίμνῳ περὶ σφῶν καὶ 

ἐπὶ κέρδει γενόμενοι τοὺς ἄλλους ἐπὶ μισϑῷ τοῖς σφα- τ 
γεῦσιν ἐκυνηγέτουν. ὃ δὲ λοιπὸς ὅμιλος. οἱ μὲν τὰς 

οἰκίας τῶν ἀναιρουμένων διήρπαξον, καὶ τὸ κέρδος, 
αὐτοὺς ἀπὸ τῆς συνέσεως τῶν παρόντων χκαχῶν ἐψυ- 
χαγώγει" οἱ δὲ ἐμφρονέστεροί τε καὶ ἐπιεικεῖς ἐτεϑή- 

πεόαν ὑπὸ ἐχπλήξεως, καὶ ἦν αὐτοῖς παραλογώτερον, 30 
ὅτε μάλιστα ἐνθυμηϑεῖεν, ὅτι τὰς μὲν ἄλλας πόλεις ᾿ 

ἐλυμήναντο στάσεις καὶ περιέσωσαν ὁμόνοιαι, τὴν δὲ 
καὶ αἵ στάσεις τῶν ἀρχόντων προαπώλεσαν καὶ ἡ ὁμό- 
νοια τοιάδε ἐργάξεται. ἔϑνησκον δὲ οἱ μὲν ἀμυνόμενοι 1 

τοὺς ἀναιροῦντας, οἵ δ᾽ οὐκ ἀμυνόμενοι ὡς οὐχ ὑπὸ 3: 
τῶνδε ἀδικούμενοι. εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ σφᾶς αὐτοὺς λιμῷ 

1 αὐτοὺς} αὑτοῖς οἱ. Μοπᾶ., Ἰπυῦ. 8 δι᾽ ὁμοιότητα ΟἿ, 
διὰ τὴν ὁμοιότητα Ἐ,, δι᾽ ὠμότητα 10, αὐοᾷ ΒΚ. οὗ Μοπα. τοοο- 
Ῥοσαηὖ, 864 οὗ 8ὶ 98 1δὅ ἐπὶ κέρδει] ἐπὶ κέρδους ἐλπίδι οἱ. 
ΜΝΜυβργ. 16 συνεκυνηγέτουν οἱ. ΟΟὈ. Ρ. 221. ᾿πυΐ. 18 συν- 
αινέσεως ΒΕ ΕΟΙ, νογαχῃ ἀθαϊῦ Α 6Χ ΘΥΥΟΥΘ Υυ6] οὐΐϊδιη 6 οοῃϊθούσσα. 
οὐ Ο, αὰὶ Βεροϑῦ: α οοηϑδίθγαἰίογιο 19 τῷ οχι. 1 ᾿ 



πϑϑἐϊδογιηι [68] ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. 401 

τε ἑχουσίῳ δαπανῶντες καὶ βρόχοις χρώμενοι καὶ τὰ 
σώματα καταποντοῦντες ἢ ῥιπτοῦντες ἀπὸ τῶν τεγῶν 
τῇ ἐς πῦρ ἐναλλόμενοι ἢ τοῖς σφαγεῦσιν ὑπίσχοντες 

᾿ ἢ καὶ γιπαελ κόμενοι βραδύνοντας, ἕτεροι δὲ κρυπτό- 

σμένοι καὶ εὐρυμυάολνς ἀνθ ψπρο: ἢ διωϑούμενοι τὸ 

Τ᾿ κακὸν ἢ ὠνούμενρι. Σ δὲ χαὶ παρὰ γνώμην τῶν 

τριῶν ἐγύραν" ὑπ᾽ ἀγνοίας ἢ κατ᾽ ἐπιβουλήν, ἀπώλ- 

᾿Ἄλυντο. χαὶ δῆλος ἦν ὃ μὴ προγραφεὶς νέκυς. ὅτε οἱ 

᾿ προσχέοιτο ἡ κεφαλή" τῶν γὰρ δὴ προγεγραμμένων ἐν 

τὸ ἀγορᾷ προυτίϑεντο παρὰ τοῖς βήμασιν, ἔνϑα ἔδει κομί- 
᾿ς σάντας ἀντιλαβεῖν τὰ ἀγαϑά. ἴση δ᾽ ἦν ἐνέρων σπουδὴ 

᾿ καὶ ἀρετή, γυναικῶν τε καὶ παιδίων καὶ ἀδελφῶν καὶ 

ἷ π  .», περισωξζόντων τὲ καὶ βυμμηχοϑωμένων 

πολλὰ καὶ συναποϑνησχόντων, ὅτε μὴ τύχοιεν ὧν ἐπ- 

τ ἐνόουν᾽ οἱ δὲ καὶ ἐπανήῤδυν σφᾶς ἀνῃρημένοις. τῶν 

δὲ ἐκφυγόντων οἱ μὲν ὑπὸ ναυαγίων ἀπώλλυντο. ἐς 

πάντα σφίσι τῆς τύχης ἐπιβαρούσης. οἱ δὲ ἐπανήχϑησαν 

ἐκ παραλόγων ἐπί τε ἀρχὰς τῆς πόλεως καὶ στρατηγίας 

πολέμων καὶ ϑριάμβους. οὕτως ὃ καιρὸς ἦν ἐκεῖνος 

9 ἐπίδειξις παραδοξολογίας. 

6 καὶ τάδε ἐγίγνετο οὐκ ἐν ἰδιώτιδι πόλει οὐδὲ ἐν 

ἀσϑενεῖ καὶ σμικρῷ βασιλείῳ, ἀλλὰ τὴν δυνατωτάτην 

᾿ χαὶ τοσούτων ἐϑνῶν καὶ γῆς καὶ ϑαλάσσης ἡγεμονίδα 

διέσειεν ὃ ϑεός, ἐκ πολλοῦ ἄρα ἐς τὴν νῦν καϑιστά- 

6 δα ὠνούμενοι ϑοιν. δ]᾽αυϊα ἀθβιἀθγανὶῦ, βθα οἵ. θϑιηοβίῃ. 
8 8. 20 10 αἱ κεφαλαὶ, αὐαοὰ Ο νοσθὺ, ΘΌΤα ϑομν. ἀθβιάθσανυ 

ἡ οπα.. αὐ ἴϑο!]θ βι δα ϊξαν 11 τὰ ἀγαϑα] τὰ ἀϑλα ν6] τὰ γέρα 
Μομᾶ,, Βθα οὔϊδτη {Ππᾶ θ6Π6 ᾿πύθ] οὶ [1Ὶὥ. ἀδελῶν (510) Β 
μηχανωμένων οἱ. Νδῦοκ 22 σμικρῷ βασιλείῳ, Βαρταδου. 
κρᾷ βασιλείᾳ, ἘΠ 28 καὶ δηΐθ τοσούτων αὐτὴ Ὁ ἀθ]οτὶ τα τὺ 

6ηα., βπθ οἄπιβϑ καὶ γῆς οτα. ΕΕῚΟ 34 ἐκ πολλοῦ ἄρα 
ΤΣ οἱ. Μυβσυ. δὖ οὗ ἀθ ἐκ πολλοῦ Κυΐσον δὰ Τηυο. 

9, 89, 6 Ξ 
 ἌΡΡΙΑΧΤΒ [Π. 20 
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409 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [768 ποέαθέϊο5 παγγαϊινηίι" 

:] ὃ 

μενος εὐταξίαν. ἐγένετο μὲν οὖν τοιάδε ἕτερα ἐν αὐτῇ 
κατά τὲ Σύλλαν καὶ ἔτι πρὸ ἐκείνου Γάιον Μάριον, 
ὧν ὁμοίως τὰ γνωριμώτατα τῶν κακῶν ἐν τοῖς περὶ 

ἐχείνων ἀνελεξάμην, καὶ προσῆν ἐκείνοις ἀταφία᾽ ταῦτα 

δὲ ἀξιώσει τε τῶν τριῶν ἀνδρῶν καὶ τοῦ ἑνὸς αὐτῶν 
μάλιστα ἀρετῇ καὶ τύχῃ, τὴν ἀρχὴν συστησαμένου τε 
ἐς ἔδραν ἀσφαλῆ καὶ γένος καὶ ὄνομα τὸ νῦν ἄρχον 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ καταλιπόντος. ἐπιφανέστερα. ὧν τὰ λαμπρὰ 

καὶ τὰ χείρω γενόμενα ἐν μνήμῃ τὲ μᾶλλον ὄντα, ὅτι 
καὶ τελευταῖα γέγονεν, ἐπελεύσομαι νῦν, οὐ πάντα (οὐ. 

γὰρ ἀξιαφήγητον ἀναίρεσις ἁπλῆ καὶ φυγὴ ἢ τῶν 
τριῶν ἀνδρῶν τισι συγγνόντων ὕστερον ἐπάνοδος ἢ 

ἐπανελϑόντων ἀφανὴς καταβίωσις), ἀλλ᾽ ὅσα παραλογώ- 

τατὰ ὄντα μάλιστα ἂν ἐχπλήξειε καὶ πιστεύειν ποιήσειε 

τοῖς προλεγομένοις. πολλὰ δέ ἐστι. χαὶ πολλοὶ Ρωμαίων 1 

ἐν πολλαῖς βίβλοις αὐτὰ συνέγραψαν ἐφ᾽ ἑαυτῶν" ὀλίγα 
δὲ ἐγὼ καϑ᾽ ἑκάστην ἰδέαν, ἐς πίστιν ἑκάστης καὶ ἐς 

εὐδαιμόνισμα τῶν νῦν παρόντων, ἐπὶ κεφαλαίου διὰ 
τὸ μῆχος ἀναγράψω. ᾿ 1 

ἤρξατο μὲν δὴ τὸ κακὸν ἐκ συντυχίας ἀπὸ τῶν ἐν] 

ἀρχαῖς ἔτι ὄντων, καὶ πρῶτος ἀνῃρέϑη δημαρχῶν Σάλ- 

ουιος. ἱερὰ δέ ἐστιν ἡ ἀρχὴ καὶ ἄσυλος ἐκ τῶν νόμων 

καὶ τὰ μέγιστα ἴσχυεν. ὡς καὶ τῶν ὑπάτων τινὰς ἐς 

τὰς φυλακὰς ἐμβαλεῖν. καὶ ἦν ὅδε ὃ δήμαρχος ὃ τὸν 

ἄντώνιον ἐν μὲν ἀρχῇ κεκωλυχὼς εἶναι πολέμιον, ὕστε- 5 

2 {κατὰ Γαιον οἱ. Μεπᾶ., οὗ δ 1 8. 269 8 τῶν κακῶν 
Βι8ρ. Μοϑῃά., βθα ροπάρσγθ νἱάθίασ ὧν ὁχ τῶν κακῶν, οὗ 1 8 ὅ68 
(Κται Ρ. 18) 6 {τοῦ» τὴν οἱ. Μοπᾶ,., οὗ δά 1 8 112 9 τὲ 
Βᾳ8ρΡ. Μοπα. 14 πιστεύσειν ΒΕ 160 πολλοῖς 1 18 ἐπὶ 
κεφαλαί (Β1ο}}8 διὰ οἴη. ἱ 28 ἴσχυον Ἐὶ ὡς καὶ] ὡς ἐκ Ὁ 
28 Βα. ἐς τὴν φυλακὴν οἱ. Μεπά., οοπέτω ἴᾳτο Κυαίὺ Ρ. ὅ 

21 5ᾳ. Σάλουιος] οἵ, ΠῚ 8 206 βαα. 



᾿. 
᾿ς ᾿πιασιϑέγαξιιβ. ργοβογρέ] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. 408 

ρον δὲ συμπεπραχὼς ἐς πάντα Κικέρωνι. πυϑόμενος 

δὲ τῶν τριῶν ἀνδρῶν τῆς τὲ συμφρονήσεως καὶ τῆς 

ἐς τὴν πόλιν ἐπείξεως τοὺς οἰχείους εἱστία ὡς οὐ πολ- 

 λάκις αὐτοῖς ἔτι συνεσόμενος" ἐσδραμόντων δὲ ἐς τὸ 

 ε συμπόσιον τῶν ὁπλιτῶν οἱ μὲν ἐξανίσταντο σὺν ϑο- 

᾿ ούβῳ καὶ δέει, ὃ δὲ τῶν ὁπλιτῶν λοχαγὸς ἐκέλευεν 

ο΄ ἠρεμεῖν κατακλιϑέντας, τὸν δὲ Σάλουιον, ὡς εἶχε. τῆς 

χόμης ἐπισπάσας ὑπὲρ τὴν τράπεξαν., ἐς ὅσον ἔχρῃξε. 

᾿ς τὴν χεφαλὴν ἀπέτεμε καὶ τοῖς ἔνδον αὖϑις ἐκέλευεν 

' τὸ ἀτρεμεῖν, ὡς ἔχουσι. μὴ ϑορύβου γενομένου πάϑοιεν 

᾿ς ὅμοια. οἱ μὲν δὴ καὶ οἰχομένου τοῦ λοχαγοῦ τεϑηπότες 

᾿ς ἄναυδοι μέχρι βαϑυτάτης νυχτὸς τῷ λοιπῷ τοῦ δημάρ- 

χοῦ σώματι συγκατέκειντο. δεύτερος δ᾽ ἀνὴρ ἔϑνησχε 

στρατηγὸς Μινούκιος, ἀρχαιρεσιάξων μὲν ἐν ἀγορᾷ" 

τὸ πυϑόμενος δὲ ἐπιέναι τοὺς ὁπλίτας ἀνεπήδησε καὶ περι- 
ϑέων ἔτι καὶ ἐννοούμενος. ὅποι διαλάϑοι. τὴν ἐσϑῆτα 

 ἐνήλλασσεν ἔς τι τῶν ἐργαστηρίων ἐσδραμών, τοὺς 

ὑπηρέτας καὶ τὰ σημεῖα ἀποπέμψας. οἱ δὲ αἰδοῖ καὶ 

᾿ς ἐλέῳ παραμένοντες εὐμαρέστερον ἄκοντες ἐποίησαν 

' 30 τοῖς σφαγεῦσι τὸν στρατηγὸν εὑρεῖν. 

18 Ἀννᾶλιν ἕτερον στρατηγόν. τῷ παιδὶ μετιόντι τα- 

Ι ᾿ς μιείαν συμπεριϑέοντα καὶ τοὺς ψηφιουμένους παρα- 

 χαλοῦντα. οἵ τε συνόντες φίλοι καὶ οἱ τὰ σημεῖα τῆς 

Ι ἀρχῆς φέροντες ἀπεδίδρασκον, πυϑόμενοι προσγεγρά- 
᾿ 36 φϑαι τοῖς πίναξι τὸν ννᾶλιν. ὃ δὲ ἐς πελάτην ἕαυ- 

' : 8 κώμης Β 18 δ᾽ οὐ. Υ 16 ἐνοού, αἰΐοτα ν Βιρσδβου. 
᾿ς Θῇ μενος ΟἸΏΪΒΒΟ, ἴῃ οχέσ. ν., Β ὅπῃ οἱ. Νδιοκ 21 οὐ 3ὅ 
᾿ς ἄνναλιν (ἄναλιν Υ) ΒΕ ΟἹ, οοττ. ΒΚ. 24 βα. προγεγράφϑαι ΒΕῸ 

Ε. 14 αυἱθΒ ΜΙπυοῖαβ ἔπουϊθ, πὸ οοπβίαῦ; ἀθ Μιπποῖο Βπΐο 
| Π.::-. Ὁ. 6. 8, 7, 1) οορτῥαὺ ΚΊοΘνθοσπ τ᾿. ΤΊ 21 στρατηγόν] 
Δ. γῆι Αππδίθιη ρῥγϑθὺ. ἃ. 111.(48 ἔαϊββθ ποραὺ ὙΥΠΊ]ΘαΒ ἰ 
ἂν. 418 τι. 190 
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404 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Δ. [Πϊογιηι ἠναϊογιίη οοηρία Ὁ 

τοῦ τινα φυγών, ᾧ βραχὺ καὶ εὐτελὲς ἦν τέγος ἐν 
προαστείῳ καὶ διὰ πάντα εὐκαταφρόνητον, ἐκρύπτετο 
ἀσφαλῶς. μέχρι τοὺς σφαγέας ὁ υἱὸς αὐτοῦ, τὴν φυ- 

γὴν ἐς τὸν πελάτην ὑποτοπήσας. ὡδήγησεν ὑπὸ τὸ 

τέγος καὶ παρὰ τῶν τριῶν ἀνδρῶν τήν τε οὐσίαν ἔλαβε κα 
τοῦ πατρὸς χαὶ ἐς ἀγορανομίαν ἡρέϑη. ἀναλύοντα δὲ 
αὐτὸν ἐκ μέϑης στρατιῶταί τι προσχρούσαντες ἔκτει- 
ναν. οἵ καὶ τὸν πατέρα ἀνῃρήκεσαν. 

Θουράνιος δὲ οὐ στρατηγῶν μὲν ἔτι, ἀλλ᾽ ἐστρα- 

τηγηκώς, πατὴρ δὲ νεανίου τὰ μὲν ἄλλα ἀκολάστου. τὸ 
δυναστεύοντος δὲ παρ᾽ ᾿ἀντωνίῳ, τοὺς λοχαγοὺς ἠξίου ᾿ 

τὴν σφαγὴν ἐπισχεῖν οἱ πρὸς ὀλίγον, ἔστε αὐτὸν ὃ 
υἱὸς αἰτήδαιτο παρ᾽ Ἀἄἀντωνίου. οἱ δ᾽ ἐπιγελάσαντες 

“ ἤτησεν᾽", εἶπον, “ἀλλ᾽ ἐπὶ ϑάτερα᾽᾽. καὶ συνεὶς ὃ 
πρεσβύτης ἕτερον αὐτίκα βραχύτατον ἤτει διάστημα, τῦ 
μέχρις οὗ τὴν ϑυγατέρα ἴδοι" ἰδὼν δὲ ἐχέλευε μὴ μετα- 

σχεῖν τῶν πατρῴων, μὴ κἀκείνην ὃ ἀδελφὸς αἰτή- 
δαιτο παρὰ Ἀντωνίου. συνέβη δὲ καὶ τῷδε τὴν οὐσίαν 

ἐς αἰσχρὰ δαπανῆσαι καὶ κλοπῆς ἁλόντι φυγεῖν ἔχ 
καταδίκης. 30 

Κικέρων δέ, ὃς μετὰ Γάιον Καίσαρα ἴσχυσεν, ὅση 1 

γένος ἂν δημαγωγοῦ μοναρχία, κατέγνωστο μὲν ἅμα 

1 ὦ] ὡς ἘΕ τὸ τέγος Ἐ' 2 πνοώραν οἵ δὰ Π 8 28 
ἐς πάντα τραδ] τη 4 ὑπὸ] ἐπὶ οἱ. Μοπά. 6. ἀναλύοντα] γἱ- 
ἀούαι δ᾽1ασἹὰ ἐὰν αίστα; ἀλύοντα οἱ. ΜυΒβρΥ., νἱχ σϑοῦθ; Ῥοδέογιιδ, 
1. 6. ὕστερον, ϑααϊαϊῦ ὐ, Βρα οἵ. δὰ 8 80 1 προσκρούσαντα 
οἱ. Νἄυοῖκ 9 Θουράνιος] τῳ οὐΐδια ὦ; ΤΠογδηϊατη (γ. 8 47) 
Ἰηὐθ!]οχιὺ ὙΥΠΠ]ΘΙαΒ 1 Ὁ. 467; ὑγοαϊθατη ποάθη χρυϊποὺ ΕΙΌΡΘοῖς 
ἢ 97 οὗ, ἢν. 90, ΠΥ Ο. Ταϊτδηΐατη ρῥγδθῦ. ἃ. 710,44 (οἔ, 
Οἴο. Ριῇ. 8,10 β 2ὅ., 8]. Μᾶχ. 9, 11, ὅ, υὉ1 οοα. Βοῖῃ. ἃ ἽἼο- 
ΥΘΏ15᾽ αὐΐάθτη, 864 ο ἴπ ταϑυτα τϑθ θὲ), οἵ. οὐὔϊασα ΚΙοθυθκουῃ 
Ῥ. 4484α. Νοη Ἰἰασθοὺ 14 ἴα πον ἤτησεν Ἐ' 1 αὐτίκα] 
αὐτοὺς Υ61 αὖϑις οἱ. Μοπά., 5604 Ἰππρθ συνεὶς αὐτίκα ἤτει 
21 ἴσχυεν οἱ. Μ6πα., 56 οἵ, ἀθ ΒΟΥ. Κυᾶρου δᾶ Το. 1,8,2 ὅσαι Β 



Ἷ 

Ἷ ̓ Οἱοογοηῖβ ἔσα εἰ εοἰξιι58] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 405 
ὟΣ 

᾿ τῷ παιδὶ χαὶ τῷ ἀδελφῷ καὶ τῷ παιδὶ τοῦ ἀδελφοῦ 

᾿ χαὶ πᾶσιν οἴκχείοις τε καὶ στασιώταις καὶ φίλοις, φυ- 

γὼν δὲ ἐπὶ σχάφους οὐκ ἔφερε τὴν ἀηδίαν τοῦ κλύ- 

 δῶνος. ἀλλὰ εἰς ἴδιον χωρίον, ὃ καϑ' ἱστορίαν τοῦδε 

τοῦ πάϑους εἶδον, ἀμφὶ Καιήτην πόλιν τῆς ᾿Ιταλίας, 
χαταχϑεὶς ἠρέμει. πλησιαζόντων δὲ τῶν ἐρευνωμένων 

(τοῦτον γὰρ δὴ φιλοτιμότατα πάντων Ἀντώνιός τε ἐζή- 

τι καὶ Ἀντωνίῳ πάντες) ἐς τὸ δωμάτιον αὐτοῦ κόρα- 
χὲς ἐσπτάντες ἔχλαζον, ἐπεγείροντες ἀπὸ τοῦ ὕπνου. 

τὸ χαὶ τὸ ἱμάτιον ἀπέσυρον ἀπὸ τοῦ σώματος, ἕως οἱ 

; θεράποντες, σημηνάμενοι τὸ γιγνόμενον εἶναι σύμβο- 

λον ἔκ του ϑεῶν, ἐς φορεῖον ἐσϑέμενοι τὸν Κικέρωνα 

αὖϑις ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν ἦγον διὰ λόχμης βαϑείας 
λανθάνοντες. πολλῶν δὲ ἀνὰ μέρη διαϑεόντων τε καὶ 

τὸ πυνϑανομένων, εἴ που Κικέρων ὁραϑείη, οἱ μὲν ἄλλοι 

ἐπ’ εὐνοίᾳ καὶ ἐλέῳ πλεῖν αὐτὸν ἐξαναχϑέντα ἔλεγον 
ἤδη, σκυτοτόμος δὲ πελάτης Κλωδίου. πικροτάτου τῷ 

Κικέρωνι ἐχϑροῦ γεγονότος, Δαίνᾳ τῷ λοχαγῷ σὺν 

ὀλίγοις ὄντι τὴν ἀτραπὸν ἔδειξεν. ὃ δὲ ἐπέδραμέ τὲ 
80 χαὶ ϑεράποντας ἰδὼν πολὺ πλείους τῶν ἀμφ᾽ αὑτὸν 

᾿ 

ὁρμῶντας ἐς ἄμυναν. στρατηγικῶς μάλα ἀνεβόησεν" 

ἰἐσελϑέτωσαν ἐς τὸ χωρίον οἱ περὶ οὐρὰν λοχαγοί᾽". 

τότε γὰρ οἱ μὲν ϑεράποντες ὡς ἐλευσομένων πλεόνων 

ἑ 90 χατεπλάγησαν, ὁ δὲ Δαίνας, καὶ δίκην τινὰ διὰ τοῦ 

.» Κιχέρωνός ποτὲ χατωρϑωκώς. ἔκ τοῦ φορείου τὴν κε- 

 φαλὴν ἐπισπάσας ἀπέτεμνεν. ἐς τρὶς ἐπιπλήσσων καὶ 

ὅ Καιήτην βοῦν. (οἵ, 74]. Μασ. 1, 4, 6: ὅ, 8, 4, Ῥ]αύ. Οἷο. 
6. 47, υδἱ Καπίτας οοιτροπάστη 1π Καιήταρ), δοπέτα ἰπίατία 

᾿ Μοιηϊμβθη ΟἼΤ, Χ, Ρ. 608, σῇ. Νίββθῃ, 108]. Τδηάο68κ. Π, 2 
Ο Ρ.θθ0, χαπύην ᾿ἰτὶ 9. ἀπὸ τοῦ ὕπνου δο]οτὶ ταδ]υΐῥ Μοπα.: 
Ἰὰν ὁοηΐτα, ΠΙΟΘΒΟ ἢ Ῥ. 88 00]]. Ἐν. Μαΐίμ. 1. 94 940 αὐτὸν ΕΒὶ 
(ΒΟΥ), οουν. ΒΚ. 28 μὲν] μὴ Β 26 ἀποσπάσας Εὶ 
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406 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [Οἰοογογυὶβ δαί 

ἐχδιαπρίξων ὑπὸ ἀπειρίας" ἀπέτεμε δὲ καὶ τὴν χεῖρα, 
ἧ τοὺς κατὰ Ἀντωνίου λόγους οἷα τυράννου συγγρά- 
φῶν, ἐς μίμημα τῶν Ζημοσϑένους, Φιλιππικοὺς ἐπ- 
ἔγραφεν. ἔϑεον δὲ οἱ μὲν ἐπὶ ἵππων, οἱ δὲ ἐπὶ νεῶν, 
αὐτίκα τὸ εὐαγγέλιον Ἀντωνίῳ διαφέροντες" καὶ ὁ Λαί- ς 
νας ἐν ἀγορᾷ προχαϑημένῳ τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα 
μακρόϑεν ἀνέσειεν ἐπιδεικνύς. ὃ δὲ ἥσϑη τὲ μάλιστα 
καὶ τὸν λοχαγὸν ἐστεφάνωσε καὶ πλέοσι τῶν ἄϑλων 
ἐδωρήσατο πέντε καὶ εἴκοσι μυριάσιν Ἀττικῶν δραχμῶν 
ὡς μέγιστον δὴ τόνδε πάντων ἐχϑρὸν καὶ πολεμιώτα- τὸ 
τόν οἱ γενόμενον ἀνελόντα. ἡ κεφαλὴ δὲ τοῦ Κικέ- 
ρῶνος καὶ ἡ χεὶρ ἐν ἀγορᾷ τοῦ βήματος ἀπεκρέμαντο 
ἐπὶ πλεῖστον, ἔνϑα πρότερον ὁ Κικέρων ἐδημηγόρει" 
καὶ πλείους ὀψόμενοι συνέϑεον ἢ ἀκροώμενοι. λέγεται 
δὲ καὶ ἐπὶ τῆς διαίτης ὃ Ἵντώνιος τὴν κεφαλὴν τοῦ 15 

Κικέρωνος ϑέσϑαι πρὸ τῆς τραπέζης, μέχρι κόρον ἔσχε 
τῆς ϑέας τοῦ κακοῦ. 

ὧδε μὲν δὴ Κικέρων, ἐπί τε λόγοις ἀοίδιμος ἐς ἔτι 
νῦν ἀνὴρ καί, ὅτε ἦρχε τὴν ὕπατον ἀρχήν. ἐς τὰ μέ- 

γιστα τῇ πατρίδι γεγονὼς χρήσιμος, ἀνήρητο καὶ ἀν- 90 
ῃρημένος ἐνυβρίξζετο᾽ ὁ δὲ παῖς ἐς τὴν ᾿Ελλάδα προ- 

ἀπέσταλτο ἐς Βροῦτον. Κόιντος δέ, ὃ τοῦ Κικέρωνος 

ἀδελφός. ἅμα τῷ παιδὶ καταληφϑεὶς ἐδεῖτο τῶν σφα- 
γέων πρὸ τοῦ παιδὸς αὑτὸν ἀνελεῖν᾽ τὰ δὲ ἐναντία 

1 ἐχπρίξζων Ε 10 ἐχϑρὸν ΒΕ', ἐχϑρῶν 10, αὐστυχααῦθ ΕἾ 
11 ἀνελόντα Βοτίρβὶ, ἀνελόντι ἘΞΕΟΙ, να]ρὸ δὲ οἵη. Υ 
14 ἔϑεον Καὶ ἢ προτοῦ ἀκροασόμενοι ἀδδΙαοτανῦ Μοπᾶ., ρούαϊὑ 
οὐΐδιη ἢ {πρότερον ἦσαν) ἀκροώμενοι, 564 απ Θϑὺ Αρρ. ἱπ πδὸ 
Ῥᾶγῦθ 110ῚῚ πθρ]θρθηύϊα, πο11 τααύαγθ; οἵ. οὐΐδιῃ Βοῖρ, ἀἴ88. ρ. ὅ0, 
Βιβομοίβκυ Ρ. 44θ Βα. 1ὅ τῆς ἀο]οηάπθτῃ οἱ. Μομπᾷ., βθᾶ οἵ 
ΤΠ 8 41; ν. φὐΐδτη 8 θὅ ἐς τὰς φυλακὰς, 8 Τά ἀπὸ τοῦ ὕπνου οἷο. 
1ὅ 84. τὴν κεφαλὴν τοῦ Κικέρωνος οτα. Ο, δα. ἴῃ τπιρ, Β᾽ 
24 αὐτὸν ΕΕ ΟῚ, οὐπὰ Οὐ οοὐγν. Μοπμᾷ. 



τ Ἀίοται ϑοπογιηι φαθηυρία] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 401 

᾿ χαὶ τοῦ παιδὸς ἵχετεύοντος. οἱ σφαγεῖς ἔφασαν ἀμφο- 

᾿ τέροις διαιτήσειν καὶ διαλαβόντες ἕτερον ἕτεροι κατὰ 

᾿ σύνϑημα φονεῖς ἀνεῖλον ὁμοῦ. 
ἸἘ Ἔγνάτιοι δέ, πατὴρ καὶ εῆρρν συμφυέντες ἐλληήζοιν 

ὁ διὰ μιᾶς πληγῆς ἀπέϑανον" καὶ αὐτῶν αἱ κεφαλαὶ μὲν 

᾿ ἀπετέτμηντο, τὰ δὲ λοιπὰ σώματα ἔτι συνεπέπλεχτο. 

Βάλβος τὸν υἱόν, ἵνα μὴ βαδίζοντες δμοῦ φανεροὶ 

ο΄ γένοιντο, προύπεμψεν ἐς φυγὴν ἐπὶ ϑάλασσαν καὶ 

μετ᾽ ὀλίγον εἵπετο ἐκχ διάσνήβανος: ἐξαγγείλαντος δέ 

τινος. εἴτε ἐξ ἐπιβουλῆς εἴϑ᾽ ὑπ᾿ ἀγνοίας. τὸν υἱὸν 

συνειλῆφϑαι., ἐπανῆλϑε καὶ τοὺς σφαγέας μετεπέμψατο. 

συνέβη δὲ καὶ τὸν παῖδα ἀπολέσϑαι ναυαγίφ᾽ οὕτω ταῖς 

τότε συμφοραῖς καὶ τὸ δαιμόνιον ἐπέκειτο. Φρρούν- 

τίος τὸν υἱόν. οὐχ ὑφιστάμενον φεύγειν χωρὶς αὐτοῦ, 

τὸ μόλις ἔπεισεν ὡς νέον περισώξειν ἑαυτόν. καὶ τόνδε 

᾿ς μὲν ἡ μήτηρ ἐπὶ τὰς πύλας προύπεμψε καὶ ὑπέστρε- 

ψεν, ἵνα ἀνῃρημένον τὸν ἄνδρα ϑάψειε" πυϑομένη δὲ 

᾿ς χαὶ τὸν υἱὸν ὑπὸ τῆς ϑαλάσσης διεφϑάρϑαι λιμῷ 

διεχρήσατο ἑαυτήν. 

30. αἵδε μὲν δὴ παίδων ἀγαϑῶν καὶ κακῶν ἔστων εἰἶ- 

29 χόνες" ἀδελφοὶ δὲ δύο ὁμοῦ προγραφέντες. οἷς ὄνομα 

᾿ς ἦν Διγάριοι. ἐκρύπτοντο ὑπὸ ἱπνῷ, μέχρι τῶν ϑερα- 

-πόντων αὐτοὺς ἀνευρόντων ὃ μὲν αὐτίκα ἀνῃρέϑη. ὃ 

ΠΣ Σ Ἰ 8. φονεῖς 8080. Μοπά. ἴπτθ, φωνεῖς Β, πἀπᾶθ οομΐοῖο φωνῆς, 
ΘΟΕ ε 108 κατὰ σύνϑημα σάλπιγγος 4 ᾿Ἐγνάτιοι ὅομν., 
ἐγνάτιοι γρύθσθβ ϑαϊξίοπθβ, γνάτιοι (γνάτιος Ὁ) 1ρτῖ, οὗ δὰ Ϊ 
8181 ὅ μὲν οτη. Ε' Ἷ βλάβος ἔς, Βίαιιβ Ὁ 18. 54ᾳ. ἀρούν- 
τιοοῦ 11 ϑάψει 21 δύο οπι. 1 22 λιγάριος Ὁ 

' 
Ϊ 

] 

| 
ς΄ 460 Ἑρπαίβ οὗ ὙΥΠΠΘηηΒ 1. 608 πη. 2386 Τ ζαϊ Ο. Οοὗανὶαβ 
ΒαΙθυβ, οἵ. ΒΙΡΌΘΟΙΚ π. 20ὅ 18 ἀ6 Αὐυτη 5 οὗ, ΚΊοΘνθουπ 
ΠΡ.116 22 ὁ Τὴρσατιβ οἵ. ΚἸοθυθκοση Ρ. 87 α., ἃ αὰὸ αἰββθηδ 
μι π. 184 
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408 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [εαοηρία Παοὶ ηαίγιιηι 

δὲ ἐχφυγών, ἐπεὶ τὸν ἀδελφὸν ἔγνω διεφϑαρμένον, 
ἔρριψεν αὑτὸν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τῆς γεφύρας ἐς τὸ 

ῥεῦμα. χαὶ αὐτὸν ἁλιέων περισχόντων ὡς οὐκ ἐναλά- 
μένον. ἀλλὰ πεπτωκότα, ἐς πολὺ μὲν ἐφιλονίκει καὶ 

ἑαυτὸν ἐς τὸ ῥεῦμα ἐώϑει, ἡσσώμενος δὲ τῶν ἁλιέων 5 
περιεγίγνετο καὶ “οὐκ ἐμέ, ἔφη. “᾿περισώξετε. ἀλλ᾽ 
ἑαυτοὺς ἐμοὶ προγεγραμμένῳ συναπόλλυτε᾽. οἱ δὲ καὶ 
ὡς αὐτὸν οἰχτείραντες περιέσωξον, μέχρι τινὲς τῶν 

στρατιωτῶν, οἱ τὴν γέφυραν ἐτήρουν, ἰδόντες ἐπέδρα- 

μόν τε καὶ τὴν κεφαλὴν ἀπέτεμον. ἑτέρων δὲ ἀδελφῶν τὸ 

ὃ μὲν αὑτὸν ἔρριψε χατὰ τοῦ ῥεύματος. καὶ ϑεράπων. 

αὐτοῦ τὸ σῶμα ἀνεζήτει μέχρι πέμπτης ἡμέρας, εὑρὼν 
δὲ ἔτι γνωρίζεσθαι δυναμένου, τὴν κεφαλὴν διὰ τὸ 
ἄϑλον ἀπέχοψε' τὸν δὲ ἕτερον ἐν κοπρῶνι κρυπτό- 

μενον ἕτερος ἐμήνυσε ϑεράπων, καὶ οἱ σφαγεῖς εἰσελϑεῖν τὸ 
μὲν ἀπηξίωσαν, δόρασι δὲ περικεντοῦντες ἐξήγαγον καί, 

ὡς εἶχε, τὴν κεφαλὴν οὐδὲ ἀπονίψαντες ἀπέκοψαν. 
ἕτερος δέ, τοῦ ἀδελφοῦ συλλαμβανομένου., προσδρα- 
μὼν ἀγνοίᾳ τοῦ καὶ αὐτὸς ἅμα ἐκείνῳ προγεγράφϑαι, 
“ ἐμές ἔφη, “᾿ χτείνατε πρὸ τούτου᾽᾽. καὶ ὃ λοχαγὸς ἔχων 30 

τὸ ἀκριβὲς ἀνάγραπτον, “ εἰκότα ἀξιοῖς", ἔφη" “σὺ γὰρ 

πρὸ τούτου γέγραψαι.᾽" καὶ εἰπὼν κατὰ τὴν τάξιν 
ἔχτεινεν ἄμφω. 

ταῦτα μὲν δὴ καὶ ἀδελφῶν δείγματα" Διγάριον δὲ 9: 

1 ἀποφυγὼν ἃ 2 ἑαυτὸν Υ ἀπὸ τῆς τοῦ ποταμοῦ 
γεφύρας ταϑ]αϊῦ βοῦν. αὖ οὗ Κταὺ ρ. 67 ἐς] ἐπὶ Ε 
8 8α. ἐναλάμενον Υ, ἐναλλάμενον Β, ἐναλλόμενον Ἐ ΕἸ, ἐναλόμενον 
801. Μοπμᾶ. 4 ἀλλ᾽ ἐμπεπτωκότα οἱ. Μομά. 6 περιεσώξετε 
δ 11 ἔρριψεν αὑτὸν Τ᾽ 12. ἐζήτει Ἐ], ἀποά Ῥχοῦ. Μεῃά,, 
ἀνευρὼν ὕθταθη ῬΥΟΡΟΠΘΗΒ ΤῸ εὑρὼν 18 δυναμένην οἱ. Μομὰ., 
Υἱχ τοῦθ: ῬΟΒᾺ] θοτητηδ ροϑὺ δυναμένου Βυθδυαΐθηβ αὐτοῦ, οἵ, 
8 102 (ἀπ) 34 Λιγάριον] 51 ποτηθη ΒπΌτη, ἕτερον οατῃ βὅομνγ, 
ἀΘΒΙἀΘΥΔΥΘΙῚΒ 



ξ γυοριώγ Π 68 οἐ ρον ϊα] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 409 

48 α.0 

ἡ γυνὴ κρύπτουσα μίαν ἐς τὸ ἀπόρρητον ἐπηγάγετο 

ϑεράπαιναν, προδοϑεῖσα δὲ ὑπ’ αὐτῆς εἵπετο τῇ κεφαλῇ 

τοῦ ἀνδρὸς φερομένῃ βοῶσα" “᾿ ἐγὼ τοῦτον ὑπεδεξάμην,. 

τὰ δ᾽ ὅμοια τοῖς ὑποδεξαμένοις ἐστὶν ἐπιτίμια᾽᾿. καὶ 94 

᾿ποὐδενὸς αὐτὴν οὔτε ἀναιροῦντος οὔτε μηνύοντος. αὐτ- 

ἄγγελος ἐς τοὺς ἄρχοντας ἦλϑε καϑ’ ἑαυτῆς. κἀκείνων 

αὐτὴν διὰ τὴν φιλανδρίαν ὑπεριδόντων, ἑαυτὴν ἀπ- 

ἔχτεινε λιμῷ. καὶ τῆσδε μὲν ἐνθάδε ἐπεμνήσθην, ὅτι 9ὅ 

τὸν ἄνδρα περισώξουσα ἀπετύγχανέ τε καὶ συνεξήγαγεν 

τὸ ἑαυτήν᾽ ὅσαι δὲ ἐπέτυχον τῆς ψιαπρόδέκοι ἐν τοῖς περυ- 

σωϑεῖσι τῶν ἀνδρῶν ἀναγράψω. ἕτεραι δὲ ἀϑεμίστως 96 

ἐπεβούλευσαν τοῖς ἀνδράσιν. καὶ αὐτῶν ἐστιν, ἣ Σεπτι- 

μίῳ μὲν ἐγεγέβηξοι ὑπὸ δέ τινος Ἀντωνίῳ φίλου δὲ- 

εφϑείρετο᾽ ἐπειγομένη δὲ ἐκ μοιχείας ἐς πολι ἐδεήϑη 

τ {(διὰν τοῦ μοιχεύοντος αὐτὴν ῥθδρύηνι χαὶ ὃ Σεπτίμιος 

αὐτίκα τοῖς πίναξι προσετέϑη. καὶ μαϑὼν ἐς τῆς γυ- 91 

ναικὸς ὑπ’ ἀγνοίας τῶν οἴκοι κακῶν ἔφευγεν. ἣ δὲ 

ὡς φιλοφρονουμένη τὰς ϑύρας ἐπέχλεισε καὶ ἐτήρει 

τὸν ἄνδρα. ἕως οἱ σφαγεῖς παρεγένοντο" καὶ τῆς αὐτῆς 

90 ἡμέρας οἱ μὲν ἐκεῖνον ἀνήρουν, ἣ δὲ ἔϑυε γάμους. 

94 Σάλασσος δὲ ἐκφυγών τε καὶ ἀπορούμενος ἧκε μὲν ἐς 98 

πόλιν νυχτός. ὅτε μάλιστα ἔδοξεν ἀμβλύνεσϑαι τὸ δει- 

1 χρύψασα οἱ. Μοπᾶ., ποπ γϑοῦθ, οἵ. Ῥτδθί. ὅ αὐτὴν] 
αὐτῶν ἐστιν ἱ 12 βα. σεπτιμίῳ αὖ, σεπτουμίῳ οοἰογ!, αὐαοα 
ἴοτῦ. ὑθμθπαυτη 18 ἀντωνίου ΒΕῚΪ 1ὅ ζδιὰΣ οχ ᾧ δἀά. 
ον. αὐτὴν) αὐτὸν οἱ. ϑοινγ. 6011. 8 11 οὐ 72, ἱπυῦ. 
σεπτίμιος Ἐῶ, σεπτούμιος οοὐθ τὶ 16 ἐς ΒΚ., ἐκ Ἰὐρτὶ, ἐς τὴν 
γυναῖκα δοπίθοδιαῦ ΜάβρΥ., οὖ οἵ, 8. 99 1η10. 11 ἔφυγεν οἱ. 
Μομά., βθὰ οἵ. ρῥτγδϑέ. 21 σάλασος Υ͂ καὶ διαπορούμενος Ἐ' 

12 5α. ἀ6 Ο. ϑερύϊχηϊο ρῥυδθῦ. 8. 6917 οορταῦ ὙΥΠΊ]ΘΙηΒ 1 
Ῥ. 416 ἡ. 186 21 [πὸ γουθαΒ βϑϊαββαβ, οἵ. 78]. Μᾶδχ. 9. 11, 1 



410 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [ηυνυϊἑθγνην ρον βαΐα 

43..0. 
νόν, πεπραμένης δὲ τῆς οἰκίας μόνος αὐτὸν ὃ ϑυρω- 

ρὸὺς τῇ οἰκίᾳ συμπεπραμένος ἐπέγνω καὶ ἐς τὸ ἑαυτοῦ 
οἴκημα ὑπεδέχετο καὶ κρύψειν ἐπηγγέλλετο καὶ ϑρέψειν, 

99 ἐξ ὧν ἐδύνατο. ὃ δὲ τὴν γυναῖκά οἱ καλέσαι προσέταξεν 

ἐκ τῆς ἐκείνης οἰκίας. ἣ δ᾽ ὑποχριναμένη μὲν ἐλϑεῖν ὁ 
ἐπείγεσθαι, δεδιέναι δ᾽ ὡς ἐν νυκτὶ καὶ ϑεραπαίναις τὸ 

ὕποπτον, μεϑ᾽ ἡμέραν ἥξειν ἔφη. καὶ γενομένης ἡμέρας 
ἣ μὲν τοὺς σφαγέας μετῇξι. καὶ ὁ ϑυρωρὸς αὐτὴν ὡς 

100 βραδύνουσαν ἐς τὴν οἴκίαν ἀπέτρεχεν ἐπείξων" ὁ δὲ Σά- 

λασσος., οἰχομένου τοῦ ϑυρωροῦ δείσας ὡς ἐς ἐνέδραν τὸ 

ἀπιόντος. ἐς τὸ τέγος ἀναδραμὼν ἐκαραδόκει τὸ γιγνό- 

μενον, ἰδὼν δὲ οὐ τὸν ϑυρωρόν, ἀλλὰ τὴν γυναῖκα τοῖς 
σφαγεῦσιν ἡγουμένην ἔρριψεν ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ τέγους. 

101 Φούλβιον δὲ ἐς ϑεραπαίνης φυγόντα παλλακευϑείδσης 

τε αὐτῷ καὶ ἀπηλευϑερωμένης καὶ προῖκα ἐς γάμον τὸ 

ἐπιλαβούσης, ἣ τοσάδε εὖ παϑοῦσα προύδωκε ξηλοτυ- 

πίᾳ τῆς μεϑ’ ἑξαυτὴν τῷ Φουλβίῳ γεγαμημένης. 
102 τοσάδε μὲν δὴ καὶ γυναικῶν πονηρῶν ὑποδείγματα 

γεγράφϑω᾽ Στάτιος δὲ ὁ Σαυνίτης, πολλὰ Σαυνίταις 9 

ἐν τῷ συμμαχικῷ πολέμῳ κατειργασμένος. διὰ δὲ περι- 90 
φάνειαν ἔργων καὶ διὰ πλοῦτον χαὶ γένος ἐς τὸ Ῥω- 
μαίων βουλευτήριον ἀνακεχλημένος, ὀγδοηκοντούτης 

ν ἤδη καὶ διὰ πλοῦτον προγεγραμμένος ἀνεπέτασε 

1 πεπραγμένης οὐ 2 συμπεπραγμένος Ὁ; πεφραγμένης (οοφοίιιδα 
ἀΟΉ10) οὐ συμπεφραγμένος (6οηἴμι818) γἱἀθῦατ γϑυ ῖδβ Ο, τη816 
2 αὐτοῦ Ὁ 4 δύναιτο οἱ. ϑοιν., γε δύναιτο ΚΟΙ], Ῥτοθδθί- 
πίον; ἐδύνατο ἀοέδπαοθραῦ Μοπᾶ. 601]. 8 81 οχύν. ὅϑαᾳ. ὑούατη 
ὁπαπἐϊαὐαμη τηῖτθ οοτηροβιίθατη ἱπαϊοωνὺ Μοπα. 8 σφαγεῖς Ε 
10 ἐς οι. ΕἸ 18 καὶ Βαρτῶ νϑυβασῃ Ε'᾿, οἵη. Ὁ 19 Στάτιος] 
Πάπιος γοϊαϊὺ ΥΥ Θββϑιϊηρ δα )1οά. ὕ. Πρ». ὅ89, αποᾶ τα] ῥτο- 
Ῥαγοσαπῦ, δὖ οἵ. Μοιησηβθη, πὶ. Μύησν. Ρ. ὅ89 άπ. 810 22 ἀνα- 
κεκλημένος] ἀνειλημμένος ᾿δοδίάοταν!ε Νι6πά. 28 διὰ {τὸν 
πλοῦτον οἱ. Μοπά. 



ϑ γατία φγοϑβογῖρί. οαοηιρία] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 411 

ἢ - ’ ᾿Ὶ » ἤ ᾽ “ 

τὴν οἰχίαν τᾷ τε δήμῳ καὶ τοῖς ϑεράπουσιν ἐκφορεῖν, 

ὅσα ϑέλοιεν, τὰ δὲ καὶ αὐτὸς διερρίπτει, μέχρι κεκενω- 

μένης ἐπικλείσας ἐνέπρησε καὶ ἀπώλετο. καὶ τὸ πῦρ 

πολλὰ τῆς πόλεως ἄλλα ἐπενείματο. Καπίτων δὲ ἐς 

πολὺ τὰς ϑύρας ὑπανοίγων τοὺς ἐσβιαξομένους καϑ' 

ἕνα ἀνήρει. ὑπὸ δὲ πολλῶν ἐπιβρισάντων εἷς ἀπέϑανε 

πολλοὺς ἀποχτείνας. Οὐετουλῖνος δὲ χεῖρα ἤϑροιδσε 

᾿ πολλὴν ἀμφὶ τὸ Ῥήγιον αὐτῶν τε τῶν προγεγραμμένων 

ἀνδρῶν καὶ ὅσοι συνέφευγον αὐτοῖς, καὶ ἀπὸ τῶν ὀχτω- 

' τὸ καίδεκα πόλεων. αἵ τοῖς στρατοῖς ἐπινίκια ἐπηγγελμέναι 

᾿ 
᾿ 

ἃ 
β 

| 

' 
[ 

πάνυ ἐδυσχέραινον. τούσδε οὖν ἔχων ὁ Οὐετουλῖνος 

ἀνήρει τῶν λοχαγῶν τοὺς διαϑέοντας. μέχρι πεμφϑέν- 

τὸς ἐπ᾿ αὐτὸν στρατοῦ πλέονος οὐδ᾽ ὡς ἔληξεν, ἀλλ᾽ 

ἐς Σικελίαν πρὸς Πομπήιον, κρατοῦντά τε αὐτῆς καὶ 

τ τοὺς φεύγοντας ὑποδεχόμευον; φϑέρασον! εἶτα ἐπολέ- 

μει καρτερῶς. μέχρι πολλαῖς μάχαις ἡσσώμενος τὸν 

μὲν υἱὸν καὶ ὅσοι τῶν φρόγγραρμέσῶν ἄλλοι συνῆσαν, 

ἐπὶ Μεσσήνης ἔπεμψεν. αὐτὸς δέ, ὡς εἶδε πορϑ- 

μευόμενον ἤδη τὸ σχάφος. ἐμπεσὼν τοῖς πολεμίοις 

30 χατεχύπη. 
δ Νάσων δὲ ὑπὸ ἐξελευϑέρου., παιδικῶν οἱ γενομέ- 

ψου, προδοϑεὶς ἥρπασε παρά του τῶν στρατιωτῶν ξί- 

3 5α. κεχενωμένην οἱ. Μοπά., δὐ οὗ. 8. 90. 108,1 8ὶ 861, Υ 8. ὅ68, 
Υ. οἰΐατη Βι βομποΐβκυ Ρ. 447 ἀ χαὶ δηΐο ἄλλα δἀα. Καπί: 
ΤΑΝ Οαρῖο θ5αᾳ. ἀπέϑανεν εἷς πολλοὺς οἱ. Μ6πά. { Ψτέι- 
οἴ Ο, “γοίυ]θπυβ᾽ ταϑ]ϊοσ ἔοττηϑ 860. ΕΙΌΡΘΟΚ π᾿. 462 

10 στρατοῖς, ΘΟΥΥ. ΟΧ στρατηγοῖς, Β 11 ὁ ἐτουλῖνος Β, ὁ οἵη. ἱ 
1656. ἐπέρασεν] ἐπρέσβευεν γ8] ἔπεμψεν οἱ. ϑομτ.; ; καρτερῶς {ἐν 
Σικελία) γουυϊδ Ο, Υἱσ 6 οοάϊοθ βὰ0; δηΐθ εἶτα Ἰδοῦπϑτη 6886 

: ρΡαΐαν!ᾧ Μομά. ϑ5'6ἀ νἱἀρίαν οὐβουτίἑδβ ᾿πᾶ6 παίϑ 6886, αποᾶ Αγ. 
᾿ς ὙΘ5 ὈγοΥΪ5 δηδυταῦ 11 ἄλλοι (οἱ βογ. Μοπᾶ., αὖ οὗ δ) 1 
ξ3β 308 ἄλλοις Ὁ 18 μεσήνης ΟΡ 21 ἀπὸ 

1 21 ἰαϊ Ῥ. Νᾷβο ργαρῦ. ἃ. Τ10.44, οἵ. ΚΊοθνθίοσπη Ρ. 69 5βα. 
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419 ΕΜΦΥΛΊΙΩΝ Δ, [σναγΐα ργοβονρέ. ὀχοηιρῖα, :- 

φος καὶ τὸν προδότην μόνον ἀποχτείνας ἑαυτὸν τοῖς 
σφαγεῦσιν ὑπέσχε. φιλοδέσποτος δὲ οἰκέτης τὸν κε- 

χτημένον ἐπὶ λόφου ἐχάϑισε καὶ αὐτὸς ἐπὶ ϑάλασσαν 
ἤει μισϑωσόμενος αὐτῷ σχάφος. ἐπανιὼν δὲ κτεινό- 

μενόν τὲ εἶδε τὸν δεσπότην καὶ ἀποψύχοντος ἤδη μέγα 5 
βοῶν “ἐπίμεινον ἐς βραχύ. ὦ δέσποτα, εἶπε καὶ κτεί- 
νει τὸν λοχαγὸν ἐμπεσὼν ἄφνω. μετὰ δὲ ἐκεῖνον ἕαυ- 
τὸν ἐπαναιρῶν εἶπε τῷ δεσπότῃ" “παραμύϑιον ἔχεις". 

“εύκιος δὲ δύο πιστοτάτοις ἀπελευϑέροις χρυσίον δοὺς 

ἐπὶ ϑάλασσαν ἤει, διαδράντων δὲ ἐκείνων ὑπέστρεψε τὸ 
καταγινώσκων τοῦ βίου καὶ ἑαυτὸν ἐμήνυσε τοῖς σφα- 

γεῦσι. “«“Ἱαβιηνὸς δὲ ἐν ταῖς Σύλλα προγραφαῖς πολ- 

λοὺς τῶν τότε συλλαβών τὲ καὶ κτείνας ἠδόξησεν ἄρα; 
εἰ μὴ τὰ ὅμοια γενναίως ἐνέγκοι, καὶ προελθὼν τῆς 

οἰχίας ἐκαϑέξετο ἐπὶ ϑρόνου τοὺς σφαγέας περιμένων. τὸ 
Κέστιος δὲ ἐν χωρίοις παρὰ εὐνόοις ϑεράπουσιν ἐκχρύ- 
πτετο, λοχαγῶν δ᾽ αἰεὶ σὺν ὅπλοις ἢ κεφαλαῖς διαϑεόν- 
τῶν οὐκ ἔφερε τὸ μῆκος τοῦ φόβου, ἀλλ᾽ ἔπεισε τοὺς 

ϑεράποντας ἅψαι πυράν, ἵνα ἔχοιεν λέγειν, ὅτι Κέστιον 

ἀποθανόντα ϑάπτοιεν. καὶ οἱ μὲν ἐνεδρευϑέντες ἦψαν, 0 

8 ἐπὶ λόχου οἱ. Κ61] ἐκάϑισε ἘΠῚ, καϑῆσε ΟἹ, ἴῃ Υ̓ ΘΟ. 
ἃ τῇ. 1 6χ καϑίσε, απᾶ6 ἔοτύ. καϑεῖσε (ὑω Βαάδθαβ ἴῃ ταρ᾿. οοα. Ὁ) 
τϑβυϊθαθσθ ργϑθβίαὐῦ ὅ ὡς Ῥῖο τε οὐ ἀποψύχοντα οἱ. Μεοπά., 
β0 ἀθ ροπϑῦ. οὗ. δὰ 8 102, δὰ τὸ 8 120. 226 ρῬοβὺ δεσπότην 
ἔοτῦ. ἱπβθτᾶβ {καὶ ἔτι παριστάμενον τὸν λόχαγλπν 6 ὦ οπι. Υ͂ 
1 ἐκεῖνον) ἐκείνῳ οἷ. Μοπᾶ., ποῃ σϑοΐβθ, οἵ. Ηδπῃη. ο. 28, [060. 
6. 88 (Ζογαῖκ Ρ. 81) 12 Λαβιηνὸς] λαβιῖνος ἘΠῚ, 1ὴ6 Βοτγουατῃ. 
Τα θίοπὶ υἱσύαθα πἴο δἰϊαυϊα θχοιϊθβθ ὁχ Μϑοῖοῦ. ϑαῦ. 1, 11, 18 
οἷ. βοῦν. 584 ποῖ δῦ, Θυσ ἢθπο Πδἰθπαμη ϑαπάθτη ραθθηηὰβ (οἴ. 
Θαγαϊμουβθη, Απραβύαβ 11,1 Ρ. 118 δάπ. 28). Μοπά. ποιβθῃ ἴοτῦ. 
οογταρύαμα ραϊαν!ῦ 14 προσελϑὼν, 564 σ ογάϑυτῃ, Β 16 εὔνοις 
βου, Μρῃά., οὗ τόπου, Μϑιποσῖα Ὁ. 166 11 καὶ κεφαλαῖς 
νοῦ Ὁ 19. μὐ ρυγαηι ραγαγοηί αἰχιο ἱποοηάογοηὶ Ὁ 

16 ἀθ Οδϑύϊο οϑυθϊ αὐἱοαθδτη ἀξβυταασὶ ποὰ ρούοβυ, βθα οἷ. 
ΚΙοΘνθκοσῃ Ῥ. θὅ 8βαα. 



᾿ν »γοβογρέ. εαονρία] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. 418 

43 α.6. 

ὃ δὲ ἐσήλατο ἐς αὐτήν. πώνιος δὲ ἀσφαλῶς ἑαυτὸν 1153 

 ἐπιχρύψας οὐκ ἤνεγκε τὴν πρνηρίαν τῆς διαίτης, ἀλλὰ 

προήγαγεν ἑαυτὸν ἐπὶ τὴν σφαγήν. ἄλλος ἐν φανερῷ 118 

ἀἰχαϑῆστο ἑχὼν καὶ βραδυνόντων τῶν σφαγέων ἀπήγ- 

9 ξατο ἐν μέσῳ. ΔΔεύκιος δὲ ὁ Ἀσινίου τοῦ ὑπατεύον- 114 
τὸς τότε πενϑερός, φεύγων διὰ ϑαλάσσης. οὐ φέρων 

τοῦ χειμῶνος τὴν ἀηδίαν ἔρριψεν ἑαυτὸν εἰς τὸ πέλα- 

᾿ς γος. ΚΑαισέννιον δὲ οἱ διώκοντες. ὑποφεύγοντά τε καὶ 11ὅ 

᾿ βοῶντα οὐ προγεγράφϑαι, ἀλλὰ διὰ τὰ χρήματα ἐπι- 

᾿τοβουλεύεσϑαι πρὸς αὐτῶν, ἐπὶ τὸν πίναχα ἀγαγόντες 

ἀναγινώσκειν ἕαυτοῦ τὸ ὄνομα ἐχέλευον καὶ ἀνα- 

᾿ γινώσκοντα ἔκτειναν. Αἰμίλιος δὲ ἀγνοῶν, ὅτι προ- 116 

᾿ γέγραπται, διωκόμενον ἄλλον ἰδὼν ἤρετο τὸν λοχαγὸν 

Ν τὸν διώκοντα, τίς ὁ προγεγραμμένος εἴη" καὶ ὃ λοχα- 

Ε" γὸς τὸν Αἰμίλιον γνωρίσας “σὺ χἀκεῖνος᾽᾽ εἶπε καὶ 

τοὺς δύο ἀπέχτεινε. Κίλλων δὲ ἐκ τοῦ βουλευτηρίου τιτ 

προϊὼν καὶ Ζ4έκιος., ἐπεὶ τοῖς πίναξιν ἐπύϑοντο σφῶν 

τὰ ὀνόματα προσγεγράφϑαι. οὔπω τινὸς ἐπιόντος αὐ- 

: τοῖς ἔφευγον ἀκόσμως διὰ πυλῶν. καὶ αὐτοὺς τοῖς 

Ὦ ἀπαντῶσι τῶν λοχαγῶν αὐτὸς ὃ δρόμος ἐμήνυσεν. 

Ξ 1 ἑαυτὸν ἀσφαλῶς ΒΞ 8 Καισέννιον ϑοιν., καὶ σισίννιον 
(καὶ σισίνιον Ὗ Ὁ) ΕΕΟΙ, Θὲἐδυέηι Ο 11 5ᾳ. ἀναγνόντα οἱ. 

 ΝΌΟΘΚ, αὐοᾶ γτοῦ. Βουα,. 158. ρ. 8ὅ, ἱπαΐ. 14 τὸν] αὐτὸν Ὁ 
ἵ 10 χίλων, υ ΒΌΡΓΙα ἰ ἃ τη. 10, Οἰτμ8 Ὁ 11 585αᾳ. τὰ ὀνόματα 
 σφῶνγ 18 προγεγράφϑαι ΕἘ 19 (τῶν) πυλῶν οἱ. Μεπά. 
᾿ 30 ἐμήνυεν Ὁ 

1. 9. ἀροπίυτη (88. Ὁ. 48, 29, 8) ἱπίθ!] θοῦ ΚΙΟΘυ κου 
Ῥ. 99. οοπέτα ΕΙΌΌΘΟΚ ἢ. 8388 ᾽δ οβὸ 1,. Φαυϊπέϊαβ, οἵ. 8 46 

"80. ᾿σδοβοπηΐατη ῬΏΠΟπθπι 19] ορτῦ ΒΙΌΡΘΟΚ ἢ. 8398, βθᾶ 1π- 
᾿ς οοτΐαμῃ οβὺ 12 ἀ6 Αθυῖ]ο 181] οοπϑίδὺ, οἵ. ΚΙΟΘνθΚοτη Ρ. 11, 
 ΒΙΌΡΕΟΚ ἢ. 879 16 ἔοτύ. 1,.. ΕἸδτοϊηΐτιβ ὍΒΗο, οἵ. τας ἀδορ ΤΙ 
Ῥ. 161 

: 
ἔ 
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414 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [ναγία ργοδογῖρί. οαογερία 

᾿Ικέλιος δέ, ὃς ἐπὶ Βρούτῳ τὲ καὶ Κασσίῳ δικάξων, 
Καίσαρος τοῖς δικαστηρίρις μετὰ στρατιᾶς ἐφεστῶτος 
καὶ τῶν ἄλλων δικαστῶν κρύφα τὴν χαταδικάξουσαν 
φερόντων, μόνος τὴν ἀπολύουσαν ἤνεγκε φανερῶς, 
ἐκλαϑόμενος τῆς μεγαλόφρονος ἐλευϑεριότητος, νεκρὸν᾽ 
σῶμα ἐκκομιξόμενον ὑποστὰς τοῖς φέρουσι συνεβάσταξε 
τὸ λέχος. ἰδόντων δὲ τῶν φρουρούντων τὰς πύλας. 

ὅτι πλεονάξουσιν οἱ νεχροφόροι παρὰ τὸ σύνηϑες ἕνὶ 

ἀνδρί, καὶ τοὺς μὲν φέροντας οὐχ ὑπονοούντων, τὸ 
δὲ λέχος ἐρευνωμένων, μὴ νεχρόν τις ὑποκχρίνοιτο, οἷ τὸ 

νεχροφόροι τὸν ᾿Ικέλιον ἤλεγχον οὐχ ὁμότεχνον σφίσιν 
ὄντα, ἐπιγνωσθέντα τε οἱ σφαγεῖς ἀπέχτειναν. 

Οὐᾶρος δ᾽ ἀπελευϑέρου προδιδόντος αὐτὸν ἀπέδρα ϑ' 
καὶ ὄρος ἐξ ὄρους ἀμείβων ἐς τὸ Μιντουρναίων ἕλος 

ἐνέπεσεν. ἔνϑα ἑαυτὸν διαναπαύων ἡσύχαξε. τῶν δὲ τὸ 
Μιντουρναίων ἐπὶ ξητήσει λῃστηρίου τὸ ἕλος περι- 

ϑεόντων, ἥ τὲ χόμη τοῦ δόνακος σαλευϑεῖσα ἐνέφηνε 
τὸν Οὐᾶρον, καὶ ληφϑεὶς ἔλεγεν εἶναι λῃστὴς καὶ ἐπὶ 
«τῷδε» ϑανάτῳ καταδικαξόμενος ἠνείχετο. ὡς δὲ αὐτὸν 

ἔμελλον καὶ βασανιεῖν ἐς τοὺς συνεγνωκότας. οὐκ ἐνεγκὼν 90 

ἤδη τοῦτο ὡς ἀπρεπέστερον, “᾿ἀπαγορεύω᾽᾽. φησίν. “ὑμῖν, 
ὦ Μιντουρναῖοι, ὕπατόν μὲ γεγενημένον καί, ὃ τοῖς 

ὃ 

1. 11 ἱκέλιος (ἱκέλιος Υ) Ἰ1Ὀτϊ, Σιλίκιος Τιάπρο, Β.. ΑἸῤογὺ. ΠΙῚΞ 
Ῥ. ὅ47, ῬγοΟ ΘΔΌΙΠΙον. Σηλίκιος οἱ. ὙΥΊΠ]ΘτηΒ 1 Ρ. δὅ06 πη. 268, 1. 6. Ω. 
ΘΘ]1οἶπιδ, οομίχω ΒοΙβΒ. δ ὅδ88. ἢ. 46, 49, ὅ 1ὅ διαναπαύσων 
οἱ. Μεπᾶ., 5βθβα οὗ ρτδϑῖ. 17 τὲ ἀβθραῦὺ Μοϑῃηά., οοσύθ τηοϊθβύσση, 
αὖ 8 108 18 Βα. {τῷδε ϑαάϊαϊ; οοχιθ ηιοᾶο οογἀοηιναίιδ 
απιοοδαΐιν (; ἐπὶ βθοϊαβὶὺ Μοπά. 19 5α. δὲ καὶ αὐτὸν ἔμελλον 
βασανιεῖν ἡ 21 ὑμῖν οα. 1 2156. ὦ μιντουρναῖοι ὑμῖν Ε΄ 

1 οεὺ Ρ. 5Π1οῖα5. Οοτομπδ, οἵ. βυρτῶ 18 Ο. Οδββίσση 1,. ἢ. 
Τοηρίμπυτη τη 608. 8. 681,78 Ἰηφο]Π]αρὶῦ ὙΥΠΠ]ΘηΒ 1 Ρ. 488. 
π. 12, οοηΐγα Μοϊήτηβθη, Ἠθιτηθ8 28 (1898) τ. 01 δάῃ. 1, τ. 
οὐϊδτη Τ,. Ἠο]ζαρῖθὶ, Βθυ]. Ῥ110]. ὑΥοομθηβοῦν. 1900 Ὁ. 811 βα. 



φαγία ργοβογίρέ. ἐπσοηυρῖα] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 415 
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νῦν ἄρχουσι τιμιώτερόν ἔστι. προγεγραμμένον μήτε 

βασανίζειν μήτε ἀναιρεῖν ἔτι" εἰ γὰρ οὐκ ἔνι μοι δια- 

φυγεῖν, ἄμεινον ὑπὸ τῶν ὁμοτίμων παϑεῖν᾽. ἀπι- 133 

 στούντων δὲ τῶν Μιντουρναίων χαὶ τὸν λόγον ὑπο- 

᾿φσνοούντων λοχαγὸς ἐπέγνω διαϑέων καὶ τὴν κεφα- 

λὴν ἀπέτεμε, τὸ δὲ λοιπὸν σῶμα τοῖς Μιντουρναίοις 

ο΄ χατέλιπε. 

άργον ἕτεροι συνελάμβανον ἐν χωρευεις οὐ 4άρ- 158 

γον, ἀλλ᾽ ἕτερον διώκοντες" ἀμστήμπος δ᾽, ὅτι μὴ ξη- 

το τούμενος ἁλοίη. φεύγειν μεϑῆχαν ἀνὰ τὴν ὕλην. ὃ 

δὲ ὑφ᾽ ὑκέψων ναμόν δι δρόμῳ τοὺς προτέρους κατ- 

Ἐ ̓ λαβε καί “ὑμεῖς, ἔφη. ἧἶωμε χτείνατε μᾶλλον. οἱ ἐλεή- 

' Βο ερ, ἵνα τὸν μισϑὸν ἀντὶ τούτων ὑμεῖς φέρησϑε᾽". 

πὸ ὃ μὲν δὴ ταύτην ἔδωκεν ἀμοιβὴν ἀποϑνήσκων φιλ- 1534 

39 ανϑρωπίας, Ῥοῦφος δὲ ἔχων συνοικίαν ἀμολορ ρα, 

γείτονα Φουλβίας τῆς γυναικὸς Ἀντωνίου. πάλαι μὲν 

Ι ̓  ἀξιούσῃ τῇ Φουλβίᾳ πρίασϑαι τὴν οἰκίαν οὐ συνεχώ- 

ρει, τότε δὲ καὶ δωρούμενος προεγράφη. καὶ τὴν κε- 

φαλὴν ὃ μὲν Ἀντώνιός οἱ αν ροοψεέροβμεν οὐχ ἑαυτῷ 

το προσήκειν εἰπὼν ἔπεμψεν ἐς τὴν γυναῖχα, ἣ δὲ ἀντὶ 

᾿ τῆς ἀγορᾶς ἐχέλευσεν ἐπὶ τῆς συνοικίας προτεϑῆναι. 

᾿ : ἔπαυλιν ἕτερος εἶχε ἐμθεθελλῇ χαὶ σύσκιον, ἄντρον τε 12 

ἰ.  χαλὸν ἦν ἐν ἀθτῇ χαὶ βαϑύ. καὶ τάχα διὰ ταῦτα καὶ 

.Ξ Νρουγράφη. ἔτυχε δὲ ἀναψύχων κατὰ τὸ ἄντρον, καὶ 

- αὐτῷ τῶν σφαγέων ἔτι μαχρόϑεν ἐπιϑεόντων ϑεράπων 

τϑϑϑπον Ν᾿ αὐ. σ΄ πη ἀσ'ϑυτυς .- 5 λπνο 

Ὡρῶν 

͵ 12 μᾶλλον οτη. ἱ 18 δὲ οι. Β 18 5ᾳ. μὲν οἰΐατα δηΐθ 
᾿ς χεφαλὴν δ6α.1 19 μὲν οτη. Εἰ προφερομένην Ὁ 22 ἔπαυ- 
'  1ον 1 28 καὶ οἴϊδτη δηΐθ διὰ ταῦτα δα. Β Θοχίγθιηατη καὲ 
ο΄ (πε προυγράφη) οἵα. ΕΠ 

Ε 8 ἀθ Τμᾶτρὸ οἵ. ΕΙΌΌΘΟΚ πη. 419 15 Ῥ. Οδοβϑούπι πα 

αὐδοβίοσθμι Ὑ  υΥ5 ᾿πἰθ] στὸ ὙΥΠΠΘταΒ 1 Ρ. 469 π. 109, ποη τϑοΐρ, 
 ΒΙΌΌΘΟΚ ἢ. 228 
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416 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [ογῦϊ οὗ αἰυϊέαβ ργοϑονίρε ὦ 

αὐτὸν ἐς τὸν μυχὸν τοῦ ἄντρου προπέμψας ἐνέδυ τὸν 

τοῦ δεσπότου χιτωνίσκον καὶ ὑπεκρίνετο ἐκεῖνος εἶναι 

καὶ δεδιέναι᾽ καὶ τάχα ἂν ἐπέτυχεν ἀναιρεϑείς, εἰ μὴ 
τῶν ὁμοδούλων τις ἐνέφηνε τὴν ἐνέδραν. ἀναιρεϑέν- 

τος δὲ ὧδε τοῦ δεσπότου, ὃ δῆμος ἀγαναχτῶν παρὰ 
τοῖς ἄρχουσιν οὐκ ἐπαύετο, μέχρι τὸν μὲν ἐνδείξαντα 

ὃ 

κρεμασϑῆναι, τὸν δὲ περισώσαντα ἐλευϑερῶσαι ἐποίη- Ὁ 

σεν. Ἁτέριον δὲ χρυπτόμενον ϑεράπων ἐμήνυσέ τε 

καὶ ἐλεύϑερος αὐτίκα γενόμενος ἀντωνεῖτο τοῖς παισὶν 

αὐτοῦ τὴν οὐσίαν καὶ ἐνύβριξεν ἐπαχϑῶς. οἵ δὲ αὐτῷ τὸ 

πανταχῇ μετὰ σιγῆς εἵποντο χλαίοντες. ἕως ὁ δῆμος 
ἠγανάκτησε καὶ οἱ τρεῖς αὐτόν. ὡς πλεονάσαντα τῆς 

χρείας, ἀνεδούλωσαν τοῖς παισὶ τοῦ προγεγραμμένου. 
περὶ μὲν δὴ τοὺς ἄνδρας τοιάδε ἐγίγνετο, ἥψατο, 

ΕΣ 

ᾧ 

δὲ καὶ ὀρφανῶν διὰ πλοῦτον ἡ τότε τύχη. καὶ ὃ μὲν τὸ 
ἐς διδασκάλου φοιτῶν αὐτῷ παιδαγωγῷ συνανῃρέϑη, 

τὸν παῖδα περισχομένῳ τὲ καὶ οὐ μεϑιέντι" Ατίλιος 
δὲ ἄρτι τὴν τῶν τελείων περιϑέμενος στολὴν ἤει μέν. 

ὡς ἔϑος ἐστί, σὺν πομπῇ φίλων ἐπὶ ϑυσίας ἐς τὰ ἱερά. 
ἄφνω δὲ ἐγγραφέντος αὐτοῦ τοῖς πίναξυν οἱ φίλοι καὶ 

οἱ ϑεράποντες διεδίδρασχον. ὃ δὲ μόνος καὶ ἔρημος 

{Ὁ 
δ 

᾿ 
εὸ 

ἐχ δαψιλοῦς παραπομπῆς ἐς τὴν μητέρα ἐχώρει" οὐ δ 

δεξαμένης δὲ αὐτὸν οὐδὲ ἐχείνης ὑπὸ δέους. οὐκ ἀξιώ- 

σας ἔτι ἐς πεῖραν ἐλϑεῖν ἑτέρου μετὰ μητέρα. ἐς ὄρος 

1 προυπέμψαςϊ 83. ἐκεῖνος οἵπ. Β ὅ ὁ δῆμος] μοριἴιι8 
ρογργαιῖίονῦ τὰ {γ᾽ 6η5 γϑρὶ αὖ ργίμοίρε8 ἀθίϊ πος αηΐθ αὖ ἴγῶ 
σοηημοιϊέ Ο, 58 βροῃῦθ, ΟΡΊ ΠΟΥ͂, ϑαρθη8 σϑῦρῶ ΑΡΡίϑῃϊ 
Ἴ περισώξοντα ἀρδίἀοΥανουὶβ αὕτη ΚΘΙ] ἴ 54. ἐλευϑερῶσαι 
ἐποίησεν] ἐλευϑερωϑῆναι οἱ. ΒΚ., 56 αὐτούς (80. τοὺς ἄρχοντας) 
δι ἐποίησεν Βαθαυπάϊοπαάθπτηι νἱα θὕαῦ 8 ἀτέριον Β 20 ἄφνω 
δὲ ἐγγραφέντος ψ ὀαογίο γἰν)0 7.6 δι, ἔγν ἑαθιιῖ8. ργ βου ρέμηι 
6886 γουυϊὺ Οὐ, βθρὰ οἵ. δὰ 8 80. 106 

8 Ὧθ Ἠδύουϊο νυ. Βουρῃοβὶ Υ Ρ". 121 



᾿ Τορίαὶ ἐγίνη.) ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Δ. 411 
᾿ς τῇ 43α. 

᾿ ἔφυγεν" ὅϑεν ὑπὸ λιμοῦ ἐς τὰ πεδινὰ κατελϑὼν ἐλήφϑη 

πρὸς ἀνδρὸς λῃστεύειν τοὺς παροδεύοντας καὶ ἐπὶ ἔργῳ 

χαταδεῖν εἰϑισμένου. οἷα δὲ παῖς ἐκ τρυφῆς τὸν πό- 181 

γον οὐκ ἐνεγκὼν ἐς τὴν ἁμαξιτὸν αὐταῖς χοινικίσι δι- 

Ἂ 'ϑ ἔδρα καὶ παροδεύουσι λοχαγοῖς ἑαυτὸν ἐμήνυσέ τε καὶ 

᾿ ἀνῃρέϑη. 
3] γιγνομένων δὲ τούτων “έπιδος ἐπὶ Ἴβηρσιν ἐθϑρι- 182 
᾿ς ἄμβευε, καὶ προυτέϑη διάγραμμα οὕτως ἔχον" “᾿ἀγαϑῇ 

τύχῃ προειρήσϑω πᾶσι καὶ πάσαις ϑύειν καὶ εὐωχεῖ- 

σϑαι τὴν ἡμέραν τὴν παροῦσαν" ὃς δ᾽ ἂν μὴ φαίνηται 

ταῦτα ποιῶν, ἐν τοῖς προγεγραμμένοις ἔσται. ὃ μὲν 

4 δὴ τὸν ϑρίαμβον ἐς τὰ ἱερὰ ἀνῆγε, παραπεμπόντων 

Ο αὐτὸν ἁπάντων μετὰ σχήματος ᾿ἱλαροῦ καὶ γνώμης 

 δυσμενοῦς" τῶν δὲ προγεγραμμένων τὰ μὲν ἐν ταῖς 188 

1 οἰχίαις διεφορεῖτο, καὶ οὐ πολὺς ἦν ὃ τὰ χωρία ὠνού- 

μενος. οἱ μὲν ἐπιβαρεῖν τοῖς ἠτυχηκόσιν αἰδούμενοι 

καὶ οὐκ ἐν αἰσίῳ σφίσι τὰ ἐκείνων ἔσεσϑαι νομίξον- 
τὲς οὐδὲ ἀσφαλὲς ὅλως χρυσίον ἢ ἀργύριον ἔχοντας 

᾿ς ὁρᾶσϑαι οὐδὲ τὰς ἐπικτήσεις νῦν ἀκινδύνους, πολὺ δὲ 

2) μᾶλλον τὰ ὄντα ἐπικίνδυνα. μόνοι δὲ οἱ διὰ ϑρασύτητα 184 

᾿ς προσιόντες, ἅτε μόνοι, βραχυτάτου πάμπαν ὠνοῦντο. 

ὅϑεν τοῖς ἄρχουσιν, ἐλπίσασιν ἐς τὰς τοῦ πολέμου 

παρασχευὰς τάδε ἀρκέσειν, ἐνέδει μυριάδων ἔτι δισ- 

89 μυρίων. καὶ τοῦτο ἐς τὸν δῆμον εἰπόντες προύγραφον 18 

χιλίας καὶ τετραχοσίας γυναῖκας, α΄ μάλιστα πλούτῳ 

διέφερον" καὶ αὐτὰς ἔδει, τὰ ὄντα τιμωμένας. ἐσφέ- 

θειν ἐς τὰς τοῦ πολέμου χρείας. ὅσον ἑκάστην οἱ τρεῖς 

τος ΤΠ Ἢ 

, ἴ γενομένων οἱ. Μοηᾷ. 6011]. (855. Ὁ. 47, 18, αὖ ποὺ 80 Αρρ. 
Π [Ϊ}Ὼ}Ὶὴ 8110 Ὡθχὰ ὙΘΥΌΙη ΠΘΔΥΤΘΙΌΥ 8 ἔχων Β 9 προσειρήσϑω ὶ 
11 ἐν] ἐπ᾽ οἱ. Μοπά. 20 μόνοι] ὀλίγοι οἱ. Μοπα., ῬΘΥΡΘΥΆτα 
οἱ οὐ. 21 ὅσον ϑοῦν., ὕσην ΕΒ ΟῚ 

ἌΡΡΙα νυ 1. 21 



438α.Ο. 

186 

187 

188 

189 

418 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [ἐγτϑιέα ηυνογίθιι8 ἡροδίία ὦ 

δοχιμάσειαν. ἐπέχειτό τε ταῖς ἀποχρυψαμέναις τι τῶν 

ὄντων ἢ τιμησαμέναις κακῶς ἐπιτίμια καὶ τοῖς ταῦτα 
μηνύουσιν ἐλευϑέροις τὲ καὶ δούλοις μήνυτρα. αἱ δὲ 
γυναῖκες ἔχριναν τῶν προσηκουσῶν τοῖς ἄρχουσι γυ- 

ναικῶν δεηϑῆναι. τῆς μὲν δὴ Καίσαρος ἀδελφῆς οὐκ 
ἀπετύγχανον, οὐδὲ τῆς μητρὸς ἀντωνίου Φουλβίας 

δέ, τῆς γυναικὸς Ἀντωνίου, τῶν ϑυρῶν ἀπωϑούμεναι 
χαλεπῶς τὴν ὕβριν ἤνεγκαν καὶ ἐς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ 

τὸ βῆμα τῶν ἀρχόντων ὠσάμεναι. διισταμένων τοῦ τε 
δήμου καὶ τῶν δορυφόρσαι, ἔλεγον, Ὁρτησίας ἐς τοῦτο 
προχεχειρισμένης᾽ “ὃ μὲν ἥρμοξε δεομέναις ὑμῶν γυ- 

ναιξὶ τοιαῖσδε. ἐπὶ τὰς γυναῖχας ὑμῶν κατεφύγομεν᾽ ὃ 

δὲ οὐχ ἥρμοξεν, ὑπὸ Φουλβίας παϑοῦσαι, ἐς τὴν ἀγο- 
ρὰν συνεώσμεϑα ὑπ᾽ αὐτῆς. ὑμεῖς δ᾽ ἡμᾶς ἀφείλεσϑε 

μὲν ἤδη γονέας τε καὶ παῖδας καὶ ἄνδρας χαὶ ἀδελ- 

ι 

φοὺς ἐπικαλοῦντες, ὅτι πρὸς αὐτῶν ἠδίκησϑε᾽ εἰ δὲ 

καὶ τὰ χρήματα προσαφέλοισϑε, περιστήσετε ἐς ἀπρέ- 
πειαν ἀναξίαν γένους καὶ τρόπων καὶ φύσεως γυναι- 
κείας. εἰ μὲν δή τι καὶ πρὸς ἡμῶν. οἷον ὑπὸ τῶν 

ἀνδρῶν, ἠδικῆσϑαί φὰτε; προγράψατε χαὶ ἡμᾶς ὡς 3 
ἐκείνους. εἰ δὲ οὐδένα ὑμῶν αἱ γυναῖκες οὔτε πολέ- 

μιον ἐψηφισάμεϑα οὔτε καϑείλομεν οἰκίαν ἢ στρατὸν 

διεφϑείραμεν ἢ ἐπηγάγομεν ἕτερον ἢ ἀρχῆς ἢ τιμῆς 
τυχεῖν ἐχωλύσαμεν. τέ κοινωνοῦμεν τῶν κολάσεων αἱ 

9 διισταμένου ἘΠ ΕἾ, νυ]Ἱρὸ 10 ὀρτησίας ΒΕ ΟΣ οὐ Μεπά. 
11 προκεχειρισμένης τῶν τότε προυχούση (810) πασῶν Υ, αποᾶ 
τον. ὡααιδατηθηύατη σθηαϊπαστα οδύ. Οὐ ἔλεγον --- προκεχειρισμένης 
νοσγυϊῦ τῶ: γαγὶ τοῖο αἱφογιέ. Τιυο Ηογίοηβία ργαξοονῖβ 066 
απο αἴταδ ργοβογίρέα; 856ἃ ἴπ οθύθσοστια οοαϊοῦτη ὙΘΓΌΪΒ ΠΘΙΠΟ 
οἴξοπα θυ 1ὅ γραΐγ68 «708 β 1108 {γαΐγο8 Ὁ 11 ἀοβίάθσο ἡμᾶς 
ρῬοβὺ περιστήσετε 

1 ἐπέκειτό τε] οἵ. Μοτατηβθῃ, Κὺ. βέαδύβυ. ὃ, 1 Ρ. 814 δάῃ. 1 



ογαῖ}] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. 419 
Ἐ 48α. 6. 

τῶν ρνέτων οὐ μετασχοῦσαι: τί δὲ ἐσφέρωμεν αἱ 140 

μήτε ἀρχῆς μήτε τιμῆς μήτε στρατηγίας μήτε τῆς πολι- 

τείας ὅλως. τῆς ὑμῖν ἐς τοσοῦτον ἤδη κακοῦ περι- 

μαχήτου, μετέχουσαι; ὅτι φατὲ πόλεμον εἷναι; καὶ πότε 

γεγόνασι πόλεμοι; καὶ πότε γυναῖκες συνεισήνεγκαν: 

ς ἡ μὲν φύσις ἀπολύει παρὰ ἅπασιν ἀνθρώποις. αἱ 141 

δ μητέρες ἡμῶν ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐσήνεγκάν ποτε ἅπαξ. 

Ὃ ἐχινδυνεύετε περὶ τῇ ἀρχῇ πάσῃ καὶ περὶ αὐτῇ 
γῇ πόλει. Καρχηδονίων ἐνοχλούντων. χαὶ τότε δὲ ἐσ- 142 

Ἔγχαν ἔκῦψαι, καὶ οὐκ ἀπὸ γῆς ἢ χωρίων ἢ προικὸς 

ἡ οἰκιῶν. ὧν χωρὶς ἀβίωτόν ἐστιν ἐλευϑέραις, ἀλλὰ 

μόνων τῶν οἴκοι κόσμων. οὐδὲ τούτων τιμωμένων 

οὐδὲ ὑπὸ μηνυταῖς ἢ κατηγόροις οὐδὲ πρὸς ἀνάγκην 

πίων, ἀλλ᾽ ὅσον βαγννιν αὐταί. τίς οὖν καὶ νῦν 148 

στιν ὑμῖν περὶ πῆς ἀρχῆς ἢ περὶ τῆς πατρίδος φό- 

ἢ ἴτω τοίνυν ἢ Κελτῶν πόλεμος ἢ Παρϑυαίων. καὶ 

χείρους ἐς σωτηρίαν ἐσόμεϑα τῶν μητέρων. ἐς δὲ 

μ λίους πδλνμυὺς “μήτε ἐσενέγκαιμέν ποτὲ μήτε συμ- 

αιμὲν ὑμῖν κατ᾽ ἀλλήλων. οὐδὲ γὰρ ἐπὶ Καίσαρος 1τ44 

Πομπηίου συνεφέρομεν. οὐδὲ Μάριος ἡμᾶς οὐδὲ Κίν- 

ἠνάγκασεν οὐδὲ Σύλλας, ὃ τυραννήσας τῆς πατρί- 

δο9᾽ ὑμεῖς δέ φατε καὶ καϑίστασϑαι τὴν πολιτείαν". 

ΕἾ τοιαῦτα τῆς Ὁρτησίας λεγούσης. οἱ τρεῖς ἠγανά- 14 

Ε οὐ] μὴ ἘΕ ἐσφέρωμεν τοδβεϊξαϊ οὑτη Μοπᾶ., ἐσφέρομεν 
ΠΡΟΣ, ἐριροηάογο ἐδγθιθιν ( ὅ συνεισήνεγκανΎΥ, εἰσήνεγκαν Ἐ,, 
υνήνεγχαν οοἰοτὶ 1ὅ ἡμῖν οἱ. Μοπά. περὶ Ῥοβὺ ἢ οτῃ. ΕὟ 
16 ἴτω] ἤτω Ἐ τοι νῦν Β 11 χείρας γ6] χείραι (5810) Β 
9 υἱοῖς ροβὲ ὑμῖν δαᾶ. Β 230 ἐσεφέρομεν 5Βογ. ΒΚ.. ροξαϊῦ 
δέιατη συνεσεφέρομεν, 56ἃ οὗ 8 18 



48α.6. 

146 

μόνον τὸ ἀσφαλὲς ἐχόντων. οἱ μὲν αὐτοὺς ἠτοῦντο τῶ 

490 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. ἐγέδια γορεϊιἐμινοίει 

τε καὶ ἐχκλησιάσουσι χαὶ τὰ δρώμενα τοῖς ἄρχουσι 
ἐξετάσουσι χαὶ τῶν ἀνδρῶν στρατευομένων αὐταὶ οὐὃ 
χρήματα ἐσοίσουσιν᾽ ἐκέλευόν τε τοῖς ὑπηρέταις ἐξωϑ εἴν 

αὐτὰς ἀπὸ τοῦ βήματος, μέχρι βοῆς ἔξωϑεν ἐκ το 
πλήϑους γενομένης οἵ τὲ ὑπηρέται τὸ ἔργον ἐπέσχο᾽ 
καὶ οἱ ἄρχοντες ἔφασαν ἐς τὴν ὑστεραίαν ἀνατίϑεσϑαι 
τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τετρακοσίας μὲν ἀντὶ χιλίων καὶ τετρα 

κοσίων προύγραφον ἀποτιμᾶσϑαι τὰ ὄντα. τῶν δὲ ἀν 
δρῶν πάντα τὸν ἔχοντα πλείους δέκα μυρίάδωνι ἀστὸ 

ὁμοῦ καὶ ξένον καὶ ἐπολδύθοψον καὶ ἱερέα καὶ παντὰ 

δϑνῆ, μηδενὸς ἀφιαρεύον: καὶ τούσδε μεϑ’ ὁμοίου φό 
βου τῶν ἐπιτιμίων καὶ ὑπὸ μηνύμασιν ὁμοίοις. 

πεντηκοστὴν μὲν τῶν ὄντων αὐτίκα δανείσαιεν αὑτοῖς 
ἐνιαυτοῦ δὲ φόρον ἐς τὸν πόλεμον ἐσενέγκαιεν. ' 

ἐχ μὲν δὴ τῶν προσταγμάτων τοιαῦτα Ῥωμαίου 

ἐπεῖχεν, ὁ δὲ στρατὸς σὺν καταφρονήσει χείρονα ἐπ νι 
ουν. ὡς γὰρ τῶν ἀρχόντων ἐπὶ τοιοῖσδε ἔργοις ἐν σφίξ 

δ 

ἐὐνο 

δεδημευμένων οἰκίαν ἢ ἀγρὸν ἢ ἔπαυλιν ἢ ὅλον κλῆ 
Ψ'Ν, οἵ δ᾽ αὖ παῖδας ἀνδράσι ϑετοὺς γενέσϑαι" οἱ ὸ 

ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἕτερα ἔδρων. κτιννύντες τε τοὺς οὐ πρι 
γεγραμμένους καὶ οἰκίας οὐδὲν ὑπαιτέων διαφοροῦντε 
«---ὄ--...-.. ... . 1ἅ 

1 ἐχκλησιάξζουσι Δ Ὁ 2 οὐδὲ] μηδὲ οἱ. Ζογαις Ῥ. 61,1 
Βἰδίατη νιὐαγοῦ, ἕουύ. στϑοΐθ 8 τε] δὴ οἱ. Μοπά., ᾿παΐ. ἀ 
ϑεῖν ταα]υϊὺ Μοηά., βορὰ οἵ δὰ 1 8 6ὅ 4 ἔξωϑεν αἰ ορταρ δ, 
γΘΙΌΙ ἐξωϑεῖν ρΡαίων!ὺ Μομπᾶ., νἱχ σϑοΐθ 10 5αᾳ. παντοξϑ1 
οἱ. Μομῃά., καὶ πανταεϑνῆ ἅ6]. Ηθετ. Ρ. 12 12 ὑπὸ μην, 
μασιν βοιν. . ὑπομνήμασιν Ἰ1Ὀτὶ 18 αὐτοῖς Ἰ1Ὀτὶ, οουτ. Μοπᾶ., 
20 παῖδες ἀνδράσι ἁετοὶ γενέσϑαι οἱ. ΒΚ., ἀνδράσι 5080. ΜΙ 
ἜΘΠΘΒ. ΟΥ̓ΌΟΒ᾽ ἀθβίἀθσϑῃβ (οἵ. Οδ585. Ὁ. 47, 11, ὅ: οἱ δὲ καὶ ἐς 1 
τῶν ξώντων ἔτι γερόντων τε καὶ ἀτέκνων γένη ἐσεβιάξοντο).. 
γοῦρθῶ βδηδ, παῖδας δὰ ἸΙΌΘΙῸΒ νϑύθυϑπουτη νϑ] τη τϑίθγαβε. 
ἀνδράσι φοτύ. δάδοπάυχα πλουσίοις γ6] ἀτέκνοις ν6] 5ίἴτη. 
21 ἀφ᾽] ἐφ᾽ οἱ. Μοηᾶ., ἱπαύ:, οἵ, Το. ὅ, 60, 1 τὲ ΟΤη. 



μευ ργοθογἐρεϊ οὔ ειρφύνινι!] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 491 
τι 43α.0. 

ὥστε καὶ τοὺς ἄρχοντας προγράψαι τῶν ὑπάτων τὸν 148 
ἕτερον ἐπιστροφήν τινὰ ποιήσασϑαι τῶν ὑπὲρ τὸ πρόσ- 
᾿ τάγμα γιγνομένων. ὃ δὲ τῶν μὲν ὁπλιτῶν ἔδεισεν ἅψα- 

σϑαι. μὴ σφᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν παροξύνῃ, τῶν δὲ ϑερα- 

᾿ όντων τινάς. οἱ σχήματι στρατιωτῶν συνξξημάρτανον 

χείνοις. λαβὼν ἐχρέμασε. 

χαὶ τὰ μὲν ἐς τέλος τῶν συμφορῶν τοῖς προγεγραμ- 149 

νοις ἀπαντῶντα τοιάδε μάλιστα ἦν" ὅσα δὲ ἐκ παρα- 

λόγου τισὶν ἐγίγνετο ἔς τὲ τὴν σωτηρίαν αὐτίκα καὶ 

ἀξίωσιν ὕστερον. ἐμοί τε ἥδιον εἰπεῖν καὶ τοῖς 

᾿ἀχούουσιν ὠφελιμώτερον ἐς μηδὲν ἀποκάμνοντας ἐλπί- 

εἰν περιέσεσϑαι. αἱ μὲν οὖν φυγαὶ τοῖς δυναμένοις 160 

ἦσαν ἐς Κάσσιον ἢ Βροῦτον ἢ ἐς “ιβύην ἐπὶ Κορνι- 

φίχιον. καὶ τόνδε τῆς δημοκρατίας μεταποιούμδνον᾽ 

ὁ δὲ πολὺς ἐς Σικελίαν ἤει, γειτονεύουσαν τῆς ᾽ΙἼτα- 

λ χς. καὶ Πομπηίου σφᾶς προϑύμως ὑποδεχομένου. 

λαμπροτάτην γὰρ δὴ σπουδὴν ἐς τοὺς ἀτυχοῦντας ὃ 101 

Πομπήιος ἐν καιρῷ τότε ἔδειξε. κήρυκάς τε περιπέμ- 

πῶν. οἱ πάντας ἐς αὐτὸν ἐκάλουν. καὶ τοῖς περι- 

0 σώξουσιν αὐτοὺς ἐλευϑέροις τὸ καὶ ϑεράπουσι προλέγων 

διπλάσια τῶν διδομένων τοῖς αἱροῦσι" λέμβοι τὲ αὐ- 

οὔ καὶ στρογγύλα ὑπήντα τοῖς πλέουσι. καὶ τριήρεις 

τοὺς αἰγιαλοὺς ἐπέπλεον σημεῖά τε ἀνίσχουσαι τοῖς 

 ἀλωμένοις καὶ τὸν ἐντυγχάνοντα περισώξουσαι. αὐτός 1ὅ2 

τὲ τοῖς ἀφιχνουμένοις ἀπήντα καὶ ἐσθῆτος αὐτίκα καὶ 

χατασκευῆς ἐμερίξετο᾽ τοῖς δὲ ἀξίοις χαὶ ἐς στρατηγίας 

11 ἐς μηδὲν οἴο.] οἴϊοπατυ βοῦν. ἐς (τὸν μὴ ἀποκ. οἱ. Μεπᾶ., 
ὡς μηδὲν ἀποκ. Καὶ]. ὙοΥθα ἐτααῖίω τοὐϊηθηῦ ζθσαῖκ Ρ. 4 δᾶ. 4. 
ἀταΐ ρ. 20 5α. 1ῦ πολλὸς ΕΒ ΟΣ, οοὐγ. Μοπά. 16 καὶ 
ΒΌΒΡ. Μοπα., τϑοῦθ, πὶ ᾿ηΐθι]θσαβ “Ῥοταρϑίο αὐοαπθ᾽ 18 τότε] 
ὦδε ἃ [21 τοῖς ἀναιροῦσιν οἱ. Μοπά., ἔοτῦ. τοῦθ 20 ἐς 
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10: ὡς 

184 

1δὅ 

1560 

181 

168 

4“ 59 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [ανΐνι8 οἐ 1. “Πιυἴύιν8 Οαοϑαι 

ἢ ναυαρχίας ἐχρῆτο. σπονδῶν τέ οἱ πρὸς τοὺς τρεῖς 

γιγνομένων ὕστερον, οὐ συνέϑετο, πρὶν καὶ τούσδε 

τοὺς εἰς αὐτὸν διαφυγόντας ἐς ταύτας περιλαβεῖν. ὃ 
μὲν δὴ χρησιμώτατος οὕτως ἀτυχούσῃ τῇ πατρίδι ἐγί- 
γνέτο καὶ δόξαν ἐκ τοῦδε ἀγαϑήν. ἴδιον ἐπὶ τῇ πα- 

τρῴᾳ καὶ οὐχ ἥσσονα τήνδε ἐκείνης, προδελάμβανεν" 

ἕτεροι δὲ ἑτέρως φυγόντες ἢ χρυπτόμενοι μέχρι τῶν 
σπονδῶν, οἱ μὲν ἐν χωρίοις ἢ τάφοις, οἱ δὲ ἐν αὐτῷ τῷ 
ἄστει. σὺν ἐπινοίαις οἰκτραῖς διεγένοντο. φιλανδρίαι 

τε παράδοξοι γυναικῶν ὥφθησεν καὶ παίδων ἐς πατέ- 
ρας εὔνοιαι καὶ ϑεραπόντων ὑπὲρ φύσιν ἐς δεσπότας. 
καὶ τῶνδε ὅσα παραδοξότατα, ἀναγράψω. ΐ 

Παῦλος. ὁ ἀδελφὸς “επίδου, τῶν λοχαγῶν αὐτὸν 

ὡς ἀδελφὸν αὐτοκράτορος αἰδουμένων, ἐπὶ ἀδείας ἐξ- 
ἔπλευσεν ἐς Βροῦτον καὶ ἐς Μίλητον μετὰ Βροῦτον" 

ὅϑεν οὐδὲ εἰρήνης ὕστερον γενομένης καλούμενος ἐπ- 
ανελϑεῖν ἠξίωσε. Δεύκιον δέ, τὸν Ἀντωνίου ϑεῖον, 

ἡ Ἀντωνίου μήτηρ ἀδελφὸν ὄντα εἶχεν οὐδ᾽ ἐπικρύ- 
πτουσα, αἰδουμένων ἐς πολὺ καὶ τήνδε τῶν λοχαγῶν 
ὡς μητέρα αὐτοχράτορος. βιαξομένων δ᾽ ὕστερον ἐξ- 
ἔϑορεν ἐς τὴν ἀγορὰν καὶ προκαϑημένῳ τῷ Ἀντωνίῳ 

μετὰ τῶν συνάρχων ἔφη" “᾿ἐμαυτήν, ὦ αὐτοκράτορ, μη- 

νύω δοι Δεύκιον ὑποδεδέχϑαι τε καὶ ἔχειν ἔτι καὶ 

ἕξειν, ἕως ἂν ἡμᾶς ὁμοῦ κατακάνῃς" τὰ γὰρ ὅμοια καὶ 

τοῖς ὑποδεδεγμένοις ἐπικεκήρυχται᾽. ὃ δὲ αὐτὴν ἐπι- 
μεμψάμενος ὡς ἀδελφὴν μὲν ἀγαϑήν, μητέρα δὲ οὐκ 

1 τοὺς οτα. Β οἷ, αὖ νιἀούατ, Υ͂, ἰπ Εἰ Βαρτω ν. ἃ τὰ. 1 δαᾶ. 
2 καὶ ΟΣ αἀᾶ. Μοπά. 8 ταύτας] τάσδε Ἐὶ, 56α ἴπ τηρ΄: γρ., 
ταύτας 16 μετὰ βρούτου Ἐϊ, μετὰ Βροῦτον (ἀποθανόντα 
ταϑὶαῖϊύ Μοπᾶ., αὖ 8 220, Βρα οἵ, ἼΠ 8 801, ΙΥ͂ 8 ὅ81; ν. οὐΐδια 
Κταίὺ ἢ. 41 16 {καὶ καλούμενος οἱ, Μοπᾷ. 22 ἔφη οὐ. 
28 ὑποδέχεσϑαί τε Ο 
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εὐγνώμονα (οὐ γὰρ νῦν χρῆναι περισώξειν Δεύκιον, 

ἀλλὰ κωλύειν, ὅτε σου τὸν υἱὸν εἶναι πολέμιον ἐψηφί- 

᾿ ξετο), παρεσκεύασεν ὅμως Πλάγκον ὑπατεύοντα κάϑ- 
Ἵ, οδοὸν τῷ “ευκίῳ ψηφίέσασϑαι. 

838 Μεσσάλας δὲ ἐπιφανὴς [καὶ] νέος ἐς Βροῦτον ἔφυγε, 1ὅ9 

᾿ς καὶ αὐτοῦ δείσαντες οἱ τρεῖς τὸ φρόνημα προύγραψαν 

᾿ οὕτως" ᾿᾿ἐπεὶ Μεσσάλαν ἀπέφηναν ἡμῖν οἱ προσήκοντες 

᾿ς αὐτῷ μηδὲ ἐπιδημεῖν. ὅτε Γάιος Καῖσαρ ἀνῃρεῖτο, ἐξ- 

᾿ς ῃρήσϑω τῶν προγραφέντων ὃ Μεσσάλας. ὃ δὲ τὴν 160 

τὸ μὲν συγγνώμην οὐκ ἐδέξατο, Βρούτου δὲ καὶ Κασσίου 
᾿ περὶ Θράχην πεσόντων καὶ τοῦ στρατοῦ πολλοῦ τε 

ἔτι ὄντος καὶ ναῦς καὶ χρήματα καὶ ἐλπίδας ἔχοντος 

οὐκ ἀσϑενεῖς. ἄρχειν σφῶν τὸν Μεσσάλαν αἱρουμένων 

οὐκ ἀνασχόμενος. ἔπεισεν αὐτοὺς ἐνδόντας ἐπιβαρούσῃ 

ιΡ τῇ τύχῃ μεταστρατεύσασϑαι τοῖς ἀμφὶ τὸν ᾿ἀντώνιον. 

Ἧ οἰχειότερος δὲ ὧν ἀἀντωνίῳ συνῆν, μέχρι χρατούσης 161 

ἢ Ἀντωνίου Κλεοπάτρας ἐπιμεμψάμενος ἐς Καίσαρα μετ- 

᾿ς ἥἤλϑεν. ὃ δὲ αὐτὸν ὕπατόν τε ἀπέφηνεν ἀντὶ αὐτοῦ 

Ἀντωνίου, ἀποχειροτονηϑέντος. ὅτε αὖϑις ἐψηφίξετο 

φ0 εἶναι πολέμιος, καὶ περὶ Ἄχτιον ναυαρχήσαντα κατὰ 

᾿ τοῦ Ἀντωνίου στρατηγὸν ἔπεμψεν ἐπὶ Κελτοὺς ἀφιστα- 

8 πλάκκον Β, οὗ. δὰ ΠΙ 8 296 ὔ καὶ οἵα. Ὁ, 46]. Μοπά. 
οὐ ΟοὉ., Μπριιοβ. {ὦ (1879) Ρ. 348 ἴ οὕτω Β 8 ἀνῃρεῖτο 
βοσ. ΒΚ. » ἀνήρητο ἘΒΟῚ 11 περὶ τὴν ϑράκην ἱ, η. αρο- 
ἀοηῖα ο βϑᾶ ἴῃ τηρ.: “ΑΡΡίϑητβ αἰχτὺ ἴῃ ΤΗτδοῖδ᾽ 10 οἰκειό- 
τερος δὲ ὧν] οἰκειωϑεὶς οὖν οἱ. Μοπά., ἱπαῦ. 18 αὐτὸν ρΡοβὺ 
τὲ 00110ο6. Εἰ, ααοᾶ Μοπά. φγοθανὶ 

ὅ βαᾳ. οἵ. 5616116, Πὸῦ πϑαθϑύθ Απρυη δαΐ ἀϊθ ΕΒ οΙῦ ἀθὲ 
Βυϊοῖε δὰ Μ. Βταΐατη, Ῥγορυ. τγθβάθῃ 1897, ρ. 4ὅ 20 περὶ 
Ἄχτιον γαυαρχήσαντα] οἵ. Οατάξμδαβοη, Αὐραδύιβ Π. 1 γ". 198 
δάῃη. 86 21 ἐπὶ Κελτοὺς] ᾿πύθ]]6 50 Αἀαΐξαποβ 5860. ΗΙτβο βο]α, 
ϑι02.- Βου. ἃ. Βου]. Ακδᾶ. 1896 Ρ. 484 δᾶῃπ. ὅ 
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μένους καὶ νικήσαντι ἔδωκε ϑριαμβεῦσαι. Βύβλος 
δὲ ἐσπείσατο ἅμα τῷ Μεσσάλᾳ καὶ ἐναυάρχησεν Ἀν-ς 

τωνίῳ διαλλαγάς τε πολλάκις Ἀντωνίῳ καὶ Καίσαρι Ϊ 

ἐς ἀλλήλους ἐπόρϑμευσε καὶ στρατηγὸς ἀπεδείχϑη Συ- 

ρίας ὑπὸ Ἀντωνίου καὶ στρατηγῶν ἔτι αὐτῆς ἀπέϑανεν. 
ἀκίλιος δὲ ἔφευγε μὲν τῆς πόλεως λαϑών,. οἰκέτου ὃ 

δ᾽ αὐτὸν ἐμφήναντος ὁπλίταις. τοὺς ὁπλίτας ἔπεισεν Ὶ 

ἐλπίδι, χρημάτων πλεόνων πέμψαι τινὰς ἀπὸ σφῶν πρὸς ' 
τὴν γυναῖχα μετὰ συμβόλων ὧν αὐτὸς ἐδίδου. ἣ δὲ 
τοῖς ἐλϑοῦσιν τὸν κόσμον αὑτῆς ἅπαντα προϑεῖσα ἔφη 1 

διδόναν μὲν ὡς ἀντιδώσουσιν, ἃ ὑπέσχοντο, οὐκ εἰδέ- 
ναι δέ, εἰ ἀντιδώσουσιν. οὐ μὴν ἐψεύσϑη τῆς φιλαν- 
δροίας᾽ οἱ γὰρ ὁπλῖται καὶ ναῦν ἐμίσθωσαν τῷ ᾿κιλίῳ ] 

καὶ προύπεμψαν ἐς Σικελίαν. “έντλος δέ, ἀξιούσης 

αὐτῷ συμφεύγειν τῆς γυναικὸς χαὶ ἐς τοῦτο αὐτὸν α 

ἐπιτηρούσης. οὐκ ἐθέλων αὐτὴν συγκινδυνεύειν ἑαυτῷ, 
λαϑὼν ἔφυγεν ἐς Σικελίαν, στρατηγὸς δὲ ἀποδειχϑεὶς 

ὑπὸ Πομπηίου ἐσήμηνεν, ὅτι σώξοιτο καὶ στρατηγοίη. 
ἣ δ᾽, ὅποι γῆς ἐστιν ὁ ἀνήρ, ἐπιγνοῦσα τὴν μητέρα 

φυλάσσουσαν ἐξέφυγε καὶ ἥδε σὺν ϑεράπουσι δύο" 3 

μεϑ᾽ ὧν ὥδευεν ἐπιμόχϑως καὶ εὐτελῶς οἷα ϑεράπαινα, 

1 βίβουλος οοαϊοθθ ρῥγϑοίθσ Υ͂ 8 διαλλαγάς --- ἀντωνίῳ 
οἵα. ἱ ὅ στρατηγῶν] τηγῶν (510) Β 60 ἐξέφυγε οἱ. Μεπά,, 
(ἐκὸ τῆς πόλεως Ο060. Ρ. 222, 5ρα οὗ 8 202 τῆς ξένης ἐφυγαδεύετο 
10 αὑτῆς Ε, αὐτῆς οαἰθεὶ, αὖ νἱἀ θυ, ΟΥ̓ Ώ68 14 λέντουλος 
1οτἱ, ἰΐθα Ὁ. 42, 8 18 ἐσήμηνεν (αὐτῇ οἱ. Μοπά., ἱπαῦ. ὁ 
19 ὅπη Εἰ, ὅποι οοἰθυΐ, αποᾶ τοϑυϊαϊ 601]. 8 68: ὅπου οἱ. Νδῦιοῖκ. 
οὐ ΟοὈ. Ρ. 228 20 σὺν ϑεράπουσι. δύο] “ἴἈτατ]8}1 νϑϑύθ βαταρίω 
οατη ἀαθθαβ ἃΠ01}}15 ὑοὐύϊαθηηατιθ βουυὶβ᾽ 8]. Μδχ. 6, 7, 8 

1 οβὺ 1,.. Οδἱρυσπῖυβ Μ. ἔ, ΒΙΡαΪ]αΒ, οἵ. Βουρμθβὶ Π ῥ. 94 5Βα. 
6. 46 Αοἰο οὗ ΒΙΡΌΘΟΚ π. 878; ϑοην. ἤσπο θαπᾶθιη 6886 οἷ... 
δίαυρ ἄκύλιον ΠῚ 8 884, βὶπθ οδαβδ 9 τὴν γυναῖκα] οἵ. ΗγΒοΒ- 
ἔ61α, θα. δύαα. 24 (1902) ». 286 54. 14 οϑὺ Ποηύαϊαβ Ογαβο}]]1ο,. 
ἀθ αὑο γ. ΚΙοθνθίοση Ρ. θ8 : 
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μέχρι διέπλευσεν ἐς Μεσσήνην ἀπὸ Ῥηγίου περὶ ἑσπέ- 

ραν. καὶ οὐ δυσχερῶς τὴν στρατηγίδα σκηνὴν μαϑοῦσα, 

εὗρε τὸν Μέντλον οὐχ οἷα στρατηγόν, ἀλλ᾽ ἐν χαμευ- 

πουληίῳ δὲ ἠπείλησεν ἡ γυνὴ καταμηνύσειν αὐτόν, 166 

εἰ μόνος φεύγοι" καὶ ὃ μὲν ἄκων αὐτὴν ἐπήγετο. συν- 

ἤνεγκε δὲ ἐς τὴν φυγὴν αὐτῷ τὸ ἀνύποπτον, ἅμα γυ- 

ναικὶ καὶ ϑεράπουσι καὶ ϑεραπαίναις ὁδεύοντι φανε- 

ρῶς. ΦἌντιον δὲ ἣ γυνὴ στρωματοδέσμῳ κατείλησε καὶ 101 

ἐπέϑηχε τοῖς μισϑοῦ φέρουσι χαὶ διήνεγκεν ἀπὸ τῆς 

οἰχίας ἐπὶ ϑάλασσαν, ὅϑεν ἔφυγεν ἐς Σικελίαν. Ῥη- 168 

γῖνον δὲ ἡ γυνὴ νυχτὸς ἐς ὑπόνομον λυμάτων καϑῆκεν, 

ἐς ὃν ἡμέρας οὐχ ὑποστάντων ἐμβῆναι τῶν ὁπλιτῶν 

διὰ δυσοδμίαν. νυκτὸς ἄλλης εἷς ἀνθρακχέα ἐσκχεύαδε 

καὶ ὄνον ἄνϑραχας φέροντα ἐλαύνειν ἔδωκεν: αὐτὴ 

δὲ ἐκ βραχέος διαστήματος ἡγεῖτο φορείῳ φερομένη. 

τῶν δὲ ἀμφὶ τὰς πύλας ὁπλιτῶν τινος τὸ φορεῖον 169 

ὑπονοήσαντός τε χαὶ ἐρευνωμένου. δείσας ὁ Ῥηγῖνος 

ἐπέδραμε καὶ ὡς ὁδῷ χρώμενος ἠξίου τὸν ὁπλίτην 
.------- 

1 μεσήνην Υ Εἴ 1 5α. περὶ ἑσπέραν] πρὸς ἑσπέραν Εἰ, πρὸς 
τὸ στρατόπεδον οἱ. Μοπά., ὑδιηροτίβ βι συ βοαύοπθυη Υἱχ ϑρίδτη 
ταΐαβ, Οἱ ΠΟῚ ΒΒΘΗ ΤΟΥ 9 κατέδησε Ἐ,, 5Βθα ἴπ τηρ΄: γρ. κατεί- 
᾿λησε 10 διήνεγκον οἱ. Μεπά., ἔοτῦ. τϑοΐθ 12 λημάτων ἱ 
18 ἐμβῆναι τῶν ὁπλιτῶν οὐχ ὑποστάντων Ἐ' ἐχβῆναι 
14 δυσοδμίαν Ο, δυσοσμίαν ἘΞῚῚ: διὰ {τὴν δυσοδμίαν ταδΙαϊὸ 
Μοεπά. εἰς] ὡς ἃ 19 ὡς ὁδῷ χρώμενος] Βαρβουαπῦ Νϑῦοκ 
οὐ Μρῃᾶ., πῖο ἰδτηθη ροβύθῳ ὃχ ὕδϑβ. Ὁ. ὅ4, 22, 1 Ἰοουθομθση 
ὁδῷ χρῆσϑαι δὐἀποΐδηθβ᾽ 

ςΠ ὅ Αραυϊοθίατη Βῦπο 6886 ἐγ]. Ρ]. ἃ. 711,48 (οἵ. ΠΙ 8 884) ἀ6- 
ΤΠΟΗΒΕΥΔΙῚ ῬΟ58586 ποραὺ ἘΙΌΌΘΟΚ ἢ. 881 9 ἀθ Απίϊο οὗ. ἘΪΌΌΘΟΚ 
ῃ. 188 115α. νἱάθίυσ Ὁ. Απὐϊβῦϊαβ Βορίηαβ, οἵ. ὙΥΠ]ΘυηΒ 
ἘΡ, 29 τ᾿. 846, αὐαἱ Θαπάθιῃ ρυίαῦ δἴατπθ θῦτῃ αἱ ποιηϊηδίοῦ 

8 δ19 
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φείδεσθαι γυναικῶν. ὃ δὲ αὐτὸν ὡς ἀνθϑρακέα μετ᾽ 
ὀργῆς ἀμειβόμενος ἐγνώρισεν (ἐστράτευτο γὰρ ὑπ᾿ αὐτῷ 

ποτὲ ἔν Συρίᾳ) καὶ “᾿ἄπιϑι χαίρων, εἶπεν, “αὐτοχρά- 
τορ᾽ τοῦτο γάρ μοι προσήκει χαὶ νῦν καλεῖν σε". Κο- 

πώνιον δὲ τὸ γύναιον ἤτησε παρὰ Φἀντωνίου, σώφρων. 
μὲν οὖσα τέως, ἀτυχήματι δὲ τὸ ἀτύχημα ἰωμένη. 

Γέταν δὲ ὃ υἱὸς ἐν εὐρυχώρῳ τῆς οἰκίας ἔδοξε 4 
καίειν ὡς ἀπαγξάμενον καὶ λαϑὼν ἐν ἀγρῷ νεωνήτῳ 
κατέλιπεν, ἔνϑα ὁ πρεσβύτης μεταμορφῶν ἑαυτὸν ἐπεδή- 

σατο διφϑέραν ἐς τὸν ἕτερον ὀρϑαλμόν. καὶ τῶν σπον- ι΄ 

δῶν γενομένων ἔλυσε τὴν διφϑέραν, καὶ ὁ ὀφθαλμὸς 

ὑπὸ τῆς ἀργίας δεδαπάνητο.ς Ὄππιον δὲ ὃ υἱός, ὑπὸ 
γήρως ἀσϑενεστάτου μένειν ἐθέλοντα, ἔφερεν ἐπὶ τοῦ 

σώματος, ἕως ἐξήγαγέ τε διὰ τῶν πυλῶν καὶ τὸ λου- 
πὸν -μέχρι Σικελίας ἄγων ἢ φέρων ἐκόμισεν, οὐδενὸς τ 
ἄρα τὸ σχῆμα ὑπονοήσαντος ἢ ἐνυβρίσαντος. οἷόν που 

καὶ τὸν Αἰνείαν γράφουσιν αἰδέσιμον τοῖς πολεμίοις, 

γενέσϑαι φέροντα τὸν πατέρα. καὶ τὸν νεανίαν ὃ 
δῆμος ἐπαινῶν ὕστερον ἀπέφηνεν ἀγορανόμον᾽ δεδη- 

μευμένης δ᾽ αὐτῷ τῆς οὐσίας οὐκ ἔχοντι τῆς ἀρχῆς κι 
τὸ δαπάνημα οἵ τὲ χειροτέχναι τὰ ἐς τὴν ἀρχὴν ἀμισϑὶ 
συνειργάσαντο. καὶ τῶν ϑεωμένων ἕχαστος ἐπὶ τὴν 

2 ἐστράτευτο, αποα ΒΚ. οοπ!θοοταῦύ, παροὺ Β, ἐστρατεύετο οΘἰθΙ], 
αὐοᾶ ἔδχτ! ροΐθϑι 8.86. αὐτοκράτορ εἶπε ᾿ὶἴἰ 48α. σκοπώνιον 
10 θ δὲ {τότε τὸ οἱ. Μεπᾶ. 9 μεταμορφώσων ταδὶ Μοπᾶ., 
ἱπαῦ., οἵ, ρτδθῖ. 10 ἐς τὸν ἕτερον τῶν ὀφϑαλμῶν Υ 1254. ὑπὸ 
γήρως ἀσϑενῆ καὶ μένειν ἀξιοῦντα (ροὐαϊῦ βοῦγαγο ἐθέλοντα) οὕτα 
Ο τοδ]αϊῦ Μοπηᾶ., ἀσϑενέστατον οἱ. ΟΡ}. Ρ. 2328 18 5αᾳ. ἐπὶ τοῦ 
σώματος] Πιιηιογῖβ οαξιϊίξ νουυϊῦ Ο 21 ἀρχὴν] ϑέαν οἱ. Μοπά., 
Β0α [οτῦ. Αρρ. νουύϊῦ: “ἀπδο δᾶ ταῦπὰβ (Ι. 6. δα ᾿πᾶπατη) Ορὰβ ογϑηὐ᾽ 

484. Οοροπίαβ πῦτῃ ῥτδθίου ἃ. 106,49 5, Ἰποθσύθσι, οἵ.  ΊΠ]ΠΘπ8 
ΤρΡ.ὅ11 1.814 1 46 Ηοβι α118 Οοὐΐβ οὗ, ΚΊοθνθκοση Ρ.119, ΠΙΌΌΘΟΚ 
πῃ. 416 οὐ 1817 12 ἀθ Ορρ118 οἵ. Κ]Ιοθνθῖοτῃ ῥ. 68 8α. 
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ὀρχήστραν ὅσον ἐβούλετο νόμισμα ἐρρίπτει. ἕως τὸν 

ἄνδρα κατεπλούτισαν. Φρριανοῦ δὲ καὶ ἐν τῇ στήλῃ 11 

χεκόλαπτο ἔχ διαϑηκῶν: “τὸν ἐνθάδε κείμενον υἱὸς 

«οὐ προγραφεὶς προγραφέντα ἔκρυψέ τε καὶ συνέφυγε 

45 χαὶ περιέσωσε᾽". ΜΜετέλλω δὲ ἤστην υἱός τε καὶ πατήρ᾽ 1τ| 
ο΄ χαὶ αὐτοῖν ὁ μὲν πατὴρ στρατηγῶν Ἀντωνίῳ περὶ 

Ἄχτιον αἰχμάλωτος ἑάλω καὶ ἠγνοεῖτο, ὁ δὲ υἱὸς τῷ 

Καίσαρι συνεστρατεύετο καὶ ἐστρατηγήκει καὶ ὅδε περὶ 

τὸ Ἄχτιον. ἐν δὲ Σάμῳ διακρίνοντι τῷ Καίσαρι τοὺς 116 

 ποαϊχμαλώτους ὁ μὲν παῖς συνήδρευεν, ὃ δὲ πρεσβύτης 
᾿ς ἤγετο κόμης τε ἔμπλεως καὶ δύης καὶ δύπου καὶ τῆς 

ἐχ τῶνδε μεταμορφώσεως. ὡς δὲ ἐν τῇ τάξει τῶν αἴχμα- 

λώτων ὑπὸ τοῦ χήρυχος ἀνεκλήϑη., ἀνέϑορεν ὁ υἱὸς 

ἐχ τοῦ συνεδρίου καὶ μόλις ἐπιγνοὺς τὸν πατέρα ἠσπά- 

Ο χοΐξετο σὺν οἰμωγῇ ἐπισχὼν δέ ποτὲ τοῦ ϑρήνου πρὸς 11| 

τὸν Καίσαρα ἔφη" “οὗτος μέν σοι πολέμιος γέγονεν, ὦ 

Καῖσαρ. ἐγὼ δὲ σύμμαχος" καὶ χρὴ τοῦτον μέν σοι 

δοῦναι δίκην, ἐμὲ δὲ γέρας εὑρέσϑαι. αἰτῷ δή σε τὸν 
πατέρα σώξειν δι’ ἐμὲ ἢ δι’ ἐχεῖνον ἐμὲ συγκατα- 

30 χανεῖν. οἴχτου δὲ ἐξ ἁπάντων γενομένου μεϑῆκε 118 

σώξεσθαι τὸν Μέτελλον ὁ Καῖσαρ. καίτοι πολεμιώτα- 

τον αὐτῷ γενόμενον καὶ δωρεῶν πολλῶν. εἰ μετα- 

ϑοῖτο πρὸς αὐτὸν ἀπ᾿ Ἀντωνίου. πολλάκις ὑπεριδόντα. 

48 Μᾶρχον δὲ οἱ ϑεράποντες σὺν εὐνοίᾳ καὶ τύχῃ 119 

ῖ 2 χατεπλούτησαν 8 (ὃ) υἱὸς οἱ. Μοπᾶ., οοπέτα ΠΟΘΒΟῊ 
ΠΡ. δ1ὅ 8 συνεστρατεύετο Ἡ. 1. ἔοττγὶ ρούοβῦ, συνεστράτευτο οἱ. 

ς Ναῦοκ 18 5α. (ἢΣ τὸν πατέρα οἱ. Μεπά. 19 5βα. συγκατανεῖν 
ἢ (ἰὼ Β 40 οἴκτου δὲξ ἐξ ἁπάντων (581) Β 22 αὑτῷ νοϊαῖώ 

Ἰὐβο οὔκ Ρ. 444: ἤσταη ἀθθΘ αὐ οἰΐατη νυ. 38 αὑτὸν 24 Μᾶρκον] 
“Μαγοϊατη" 6εὶ. 

Ὄ ὅ 46 Μοίθι]β οὗ ὙΠΟ ΤΡ. 496 π. 2060 (αΠΠἴον ΚΊοονο- 
᾿ς Κοῖπ Ρ. 765α4.) 
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πάντα τὸν τῆς προγραφῆς χρόνον διεφύλαξαν ἔνδον 
ἐπὶ τῆς οἰκίας, μέχρι τῆς ἀδείας δοϑείσης ὃ Μᾶρκος 

ἐξήει τῆς οἰκίας ὡς ἀπὸ φυγῆς. Ἵρτιος δὲ σὺν τοῖς 

οἰκέταις ἐκφυγὼν τῆς πόλεως διώδευε τὴν Ἰταλίαν, 
ἐχλύων τὲ δεσμώτας καὶ συνάγων τοὺς ἀποδιδράσχον- 

τας καὶ πολίχνια δῃῦῶν, ὀλίγα πρῶτον, εἶτα καὶ μείξω. 

μέχρι χειρὸς ἱκανῆς ἐχράτησε καὶ τὸ Βρεττίων ἔϑνος 

ἐχειρώσατο χαί, στρατοῦ πεμφϑέντος ἐπ᾽ αὐτόν, ἐς 
Πομπήιον μεϑ᾽ ὅσων εἶχε διέπλευσε. εστίωνι δὲ 
οἰομένῳ μόνῳ φεύγειν οἰχέτης εἵπετο λανθάνων, ἀνά- 
ϑρέπτος μὲν αὐτοῦ 'ῬΡεστίωνος καὶ πολλὰ πρότερον εὖ 

παϑών. διὰ δὲ μοχϑηρίαν ὕστερον ἐστιγμένος. ἀνα- 

παυομένῳ δὲ ἐν ἕλει τῷ 'Ῥεστίωνι ἐπιστὰς ὁ ϑεράπων 
ἐξέπληξε μὲν αὐτίχα ὀφϑείς, δεδοικότι δὲ ἔφη οὐ τῶν 
παρόντων στιγμάτων αἰσϑάνεσϑαι μᾶλλον ἢ μνημο- 

νεύειν τῶν πρότερον εὐεργετημάτων. καὶ αὐτὸν εἴς. τι 
σπήλαιον ἀναπαύσας εἰργάξετο καὶ τροφὰς αὐτῷ συν- 

ἔλεγεν, ὡς ἐδύνατο. ὑπονοίας δέ τινος ἀμφὶ τὸ σπή- 
λαιον τοῖς ἐγγὺς ὁπλίταις περὶ τοῦ 'ῬΡεστίωνος γενομέ- 

8 ἴρτιος Ὁ, 1γοἴι8 Ὁ ὅ τὲ {τοὺς δεσμώτας οἱ. Μοπά. (ν. 
8 196), οἵ. δὰ ΠΙ 8 06 ὅ 8Βα. ἀποδράντας οἱ. Μεπά., οἵ, ῥταθξ. 
1 βρενττίων (510) Β 9 ῥαιστίωνι ΒΕ ΟἹ, οοπδῦ. δὲ οἵη. Δ Ὁ 
1054ᾳ. ἀναϑρεπτὸς ΒΕΟΙ, οοΥΥ. Μοπά. 11 ζκατακρύψας καὶ 
ἀναπαύσας οοπΐοϊο. Εἰ μῖ8 αϊοίίβ την 8ροϊιγσαην αϑασίνηι δὲ 
αιυϊοδοοηέθην οργόσίο ουγαιῖέ Ο; “ἀρ αϊθατααιιθ ταϊηἸβύθυ!ο 5πὸ δἰ αἱ 
Μδοτοῦ. ἥαὺ. 1, 11,19 19 5α. περὶ τοῦ 'ῬΡεστίωνος αὐτὰ Ὁ 
οταϊθπ τη 6586 οἱ. Μομᾶ., αὐτόν Ρ. 429, 1 τηυΐδηβ ἴῃ αὐτό, πη 
τϑοῦθ, ΟΡΊ ΠΟΥ 

8 ἽἼρτιος] Ο.. ᾿μασοσίατη (ἔταχηο Τα οἰ Πἴπτα, οἵ. Μοταταβϑῃ Ὁ. 1. ἰ.. 
ΙΡ. 17) Ηΐνσυτα ἰηὐθ]]οχὶὺ Ὀυυσηδηη ΠΙ ᾿. 419 δάπι. 24, αὖ 8 884 
1ὔθσατη ἽἼρτιος Δρρδϑ)]αῦιν, αποὰ ποιηθη τοὐϊποηὺ ΚΙοθνθ σι 
Ῥ. 118 5ᾳ., ΒΙΌΡΘΟΚ ἢ. 41ὅ, ατοθῦθ ἂρ. Ὠυατηδπη 1" Ρ. 471 
9 Ἠρβέϊο νἱἀθύυν Ο. Απέϊαβ Ἠθβέϊο θυ. Ρ]. ἃ. 688,11 (οἵ, ἘΙΌΡΘΟΚ. 
ῃ. 186), πο οἷὰβ Π]1ὰ5, αὖ νοϊαϊὺ ΚΙοΘνθκοση Ρ. 96 



ΠΟ φγΟΒΟΥ. α βογυὶβ ϑογυαί ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 429. 
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νης καὶ χωρούντων ἐπ᾽ αὐτόν, ὃ ὀϊκέτης εἵπετο συνεὶς 

χαί τινα πρεσβύτην προοδεύοντα προδραμὼν ἀπέκτεινε 

καὶ τὴν κεφαλὴν ἀπέτεμεν. ἐκπλαγέντων δὲ τῶν ὁπλιτῶν 184 

καὶ ὡς ἀνδροφόνον ὁδοιπόρου περισχόντων. “ἡ ῬῬεστί- 

5 ὥνα᾽΄, ἔφη. “᾿ἔχτεινα. τὸν ἐμαυτοῦ δεσπότην. τάδε μοι τὰ 

στίγματα ἐγχαράξαντα᾽᾽. οἱ μὲν δὴ τὴν κεφαλὴν αὐτὸν 

ἀφελόμενοι διὰ τὸ γέρας, ἠπείγοντο μάτην ἐς τὸ ἄστυ. 

ὃ δὲ τὸν δεσπότην ἀναστήσας διέπλευσεν ἐς Σικελίαν. 

Ἄππιον δὲ ἀναπαυόμενον ἐν ἐπαύλει. τῶν ὁπλιτῶν 188 

αὐτὸς εἰς τὴν εὐνὴν οἷα δεσπότης ἀνακλιϑεὶς ἑκὼν ἀπ- 

ἔϑανεν ἀντὶ τοῦ δεσπότου. παρεστῶτος ὡς οἰκέτου. 

Μενηνίου δὲ τὴν οἰκίαν καταλαβόντων ὁπλιτῶν, ϑερά- 188 

πῶν ἐς τὸ τοῦ δεσπότου φορεῖον ἐνέβη καὶ ὑπὸ τῶν 

τὸ ὁμοδούλων συνεργούντων ἐξεφέρετο, ἕως ὅδε μὲν ὡς 

Μενήνιος ἑκὼν ἀνήρητο, Μενήνιος δὲ ἐς Σικελίαν δι- 

ἔφυγεν. Οὐίνιον δὲ ἀπελεύϑερος αὐτοῦ Οὐινίου., 181 

Φιλήμων, οἰκίαν κεχτημένος λαμπράν, ἐν τῷ μεσαιτάτῳ 

τῆς οἰκίας ἔκρυψεν ἐν λάρνακι, ἃς ἀπὸ σιδήρου ἐς 

2 προοδεύοντα] παροδεύοντα οἱ. Μαπάα., αὖ νγογυϊῦ Ο ργαδίον- 
σγαασϊοηίοηι, τΐθσα Ὁ. Ρ. 228, αὰἱ ργθέθσθω νοῦ προσδραμὼν, 
αὐτττηατθ β'πθ οδθαβῶ Ἰἀοηθῶ ὅ {τὸν τάδε οἱ. Μοπάᾶ., 568 
οὗ δά 1 8 119 9᾽ ἅππιον] Αρρίομηθηι Ὁ. Πανοπίωνα (τοὶ 
Παναπίωνα) οἱ. ὅοινν. οχ 78]. Μᾶς. 6, 8, 6 11 ἀνακληϑεὶς Ο 
18 μενοινίου Ὗ, οομδύ. {τῶν ὁπλιτῶν οἱ. Νάῦοκ, ἱπαΐ. 
14 ὑπὸ {τοῦ δεσπότου» τῶν οἱ. Μοπά. οχ Οδ88. ἢ. 47, 10, 8ὃ 
16 ἀνῃρεῖτο ἃ, ἀνῃρῆτού 1ἵ Οὐίνιον Οαβαῦᾳθομαβ δᾶ ϑαθῦ. 
Αυρ. 27, ἰούνιον 101 τοῦ δηΐθ Οὐινίου δα. Οινίου] ἰου- 
νίου ἸἰΌτὶ ; Οὐίνιος, οοτητηδίδ ἀο]ϑίο, οἱ. Οαβαθοπαβ, ἰάθη βου 6.8 
Φιλοποίμην (οἷ. ϑ'αθῦ. 1. ο., ὕδ55. Ὁ. 41, 7, 4) Ῥρτὸ Φιλήμων. αποᾶ 
ἔδιηθη ΘΧ ΑΡΡ. θύτοσθ νἱἀθίυσ παύση [19 ἃς] οἵας οἱ. ΝΌΘΟΙ, ὈΘΠ6 

ΞΡ ΕΘΝ τ μου ΗΛ ΡΟ ΤΡ υ 

9 αὐἱ ΑΡρίπβ ἔπουιῦ, ἱποουΐατη, βορὰ οἵ. ΒΙΡΌΘΟΚ π. 400: 
ϑοῃν., αἀὔθτὰ βθουθαβ οϑὺ ΚΙοθνθκοσν τ. 118, ᾿αὐθ]]οχὶὺ ὈΥθΙπατα 
ῬδΠΔΡΊΟΠΘΥα 11 ἀρ Τ΄ Ὑίηϊο οὗ ΒΙΌΡΘΟΚ π΄. 134 
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480 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [»γΌ807. αἱ 8ογυΐβ βογυαίὶ 

χρημάτων ἢ βιβλίων ἔχουσι φυλακήν. καὶ νυχτὸς 

ἔτρεφε μέχρι τῶν σπονδῶν. ἕτερος δὲ ἀπελεύϑερος. 

τάφον δεσπότου φυλάσσων, τὸν δεσπόσυνον προγρα- 
φέντα ἐφύλασσεν ἐν τῷ τάφῳ μετὰ τοῦ πατρός. : 

“ουκρήτιος ἀλώμενος σὺν δυσὶ ϑεράπουσιν ἀγαϑοῖς δ΄ 
ὑπὸ ἀπορίας τῶν τροφῶν ἤει πρὸς τὴν γυναῖκα, 

φορείῳ φερόμενος ὑπὸ τῶν οἰκετῶν οἷά τις ἄρρωστος, 

ἐς τὴν πόλιν. ἕνὸς δὲ τῶν φερόντων τὸ σκέλος συν- 
τριβέντος τῷ ἑτέρῳ τὴν χεῖρα ἐπιϑεὶς ἤει. παρὰ δὲ 

ταῖς πύλαις γενόμενος. ἔνϑα αὐτοῦ χαὶ ὁ πατὴρ ὑπὸ 10. 

Σύλλα προγραφεὶς ἑαλώχει, εἶδε λόχον ὁπλιτῶν ἐκτρέ 
χοντα καὶ πρὸς τὸ συγκύρημα τοῦ τόπου καταπλαγεὶς 

πον φυθὴ μετὰ τοῦ ϑεράποντος ἐν τάφῳ. τυμβω- 

ρύχων δὲ τοὺς τάφους ἐρευνωμένων, ὃ ϑεράπων ἑξαυτὸν 
τοῖς τυμβωρύχοις παρέσχε ας ἐρονορεὶ μέχρι “Μουκρήτιον 15. : 

ἐπὶ τὰς πύλας ὈΚΥΟΨΝ. ἐχεῖ δὲ αὐτὸν ὁ “ουχρήτιος. 
περιμείνας τε καὶ τῆς ἑαυτοῦ μερισάμενος ἐσθῆτος. ἧκε 
πρὸς τὴν γυναῖχα καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς ἐκρύπτετο ἐπὶ διπλῆς 

ὀροφῆς μεταξύ. μέχρι τινὲς αὐτὸν ἐρρύσαντο παρὰ τῶν 
προγραψάντων. καὶ ὕστερον ἐπὶ εἰρήνης ὑπάτευσεν. 30. 

Σέργιος δὲ ἐχρύφϑη παρ᾽ αὐτῷ Ἀντωνίῳ. μέχρι 4ὅ 
Πλάγκον ὑπατεύοντα ὃ Ἀἄντώνιος ἔπεισε κάϑοδον 

αὐτῷ ψηφίσασϑαι. καὶ ἐπὶ τῷδε ὁ Σέργιος ὕστερον, 

ἐν τῇ Καίσαρος καὶ Ἀντωνίου στάσει. τῆς βουλῆς 

ψηφιξομένης εἶναι πολέμιον τὸν Ἀντώνιον, μόνος τὴν 55 

ἀπολύουσαν ἔφερε φανερῶς. 

2 δὲ οι. ΕΕ ΟἹ 10 ἔνϑα καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Εὶ 
18 ἐπὶ βυβρ. Μοπά., ἐπὶ {κοιτῶνος διπλῆς οἷο. οἱ. Κ6Ὶ]: Υαὶ. 
Μαχ. 6, 1, 2: ἰπξο, οϑτηθύϑιη οὗ ὑθούπμση σα  οα] 1 εϑάϊνανο 
20 ζκαὺΣ ὑπάτευσεν ταδ]αϊῦ Μοπᾶ., πῸΠ τηδ]6 

ὅ οβϑὺ Ὁ. Τμπογϑύϊαβ Ὁ. ἢ. ὕ6βρ1)1ο, οἵ. ὙΥΠΠΘπηΒ 1 Ρ. ὅ41 π. 402, 
οἴ. Π 8.295 ! 



ἰα βεγυογιι βαοὲ φαοηιρία)] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 451 

Ξ χαὶ οἵδε μὲν οὕτως ἐσώξοντο, Πομπώνιος δὲ εἰς 

στρατηγοῦ σχῆμα κοσμήσας ἑαυτὸν καὶ τοὺς ϑεράπον- 

τὰς ἐς ὑπηρέτας σχευάσας τὴν πόλιν ὡς στρατηγὸς 

ὑπὸ ῥαβδούχοις διῆλθεν, ἐπιϑλιβόντων αὐτὸν τῶν 

τ ὑπηρετῶν, ἵνα μὴ γνωσϑείη πρὸς ἑτέρου, καὶ παρὰ 

ταῖς πύλαις ὀχημάτων τε δημοσίων ἐπέβη καὶ τὴν ᾽Ιτα- 

λίαν διώδευεν, ἀποδεχομένων αὐτὸν καὶ παραπεμπόν- 

τῶν ἁπάντων οἷα στρατηγὺν ὑπὸ τῶν τριῶν ὄνϑραν, 

9 ἐπὶ σπονδὰς ἐς Πομπήιον ἀπεσταλμένον, μέχρι καὶ 

ὃ δημοσίᾳ τριήρει διέπλευσε πρὸς ἐκεῖνον. Φπουλήιος 

ὁ καὶ Ἀρρούντιος ὑποχριϑέντες εἶναι λοχαγοὶ καὶ 

τοὺς ϑεράποντας ἐς στρατιώτας σχευάσαντες, τὰς μὲν 

Τ : διέδραμον ὡς λοχαγοὶ διώκοντες ἑτέρους. τὴν 

δὲ λοιπὴν ὁδὸν διελόμενοι τοὺς δεσμώτας ἐξέλυον χαὶ 

«τοὺς ἀποδράντας πὸ ουρε ἐγδένν μέχρι χειρὸς Ηρ ἕχα- 

τέρῳ γενομένης σημεῖά τε ἦν ἤδη καὶ ὕπλα καὶ ὄψις 
᾿ μῆμῆ χωρῶν δὲ ἕχάτερος αὐτῶν ἐπὶ ϑάλασσαν. 

ὦ ἀμφί τινι λόφῳ στάδμεύνυαε: μεγάλῳ δέει καϑορῶν- 

τὲς ἀλλήλους. ἅμα δὲ ἕῳ περινεύοντες ἔκ τοῦ λόφου 

ὁ ἔδ ἔδοξαν ἀλλήλους ἕκάτερος στρατὸν ἐπὶ σφᾶς ἐπιπεμ- 

φϑ ἔντα εἶναι καὶ συμπλακέντες ἐμάχοντο, μέχρι ποτὲ 

ΤῊΝ 
4 αὐτῶν Ὀΐ ὅ πρὸς ἑτέρων οἱ. Μοπά., ἱπαΐ. θ τὰς 

ἣ δ λας. ΟΟΙΤ. ἴῃ ταῖς πύλαις, Β 10 διέπλευσεν ὡς ἐκεῖνον 
11 ἀρούντιος ΕΥ̓ 1ὅ ἀποδράσαντας ΕΕ ΟΣ, οοὐτ. ΒΚ. 
᾿ 
᾿ 
εἾ ὅ5αᾳ. ἤδη καὶ ὄψις στρατοῦ καὶ ὅπλαῦ]ζγΥᾺ 19 περινεύοντες 

β ἢ 1 ἂθ Μ. Ῥοιμηροηῖο (868. Ὁ. Ὁ. 8, 101) οορτἰαὺ ὙΥΊΠ]ΘΙαΒ 1 

ἝΝ καχὰ ἔχειν ἄνϑρωποι φύσει ἢ τύχῃ οὐ δὰ ἑκάτερος 
ΤΙ 8 688 οἷο. 

. Μαβργ., περινεύοντος, αὖ νἀ δέατ, ἢ 20 ἀλλήλοις οἱ. ὅομν,. 
ἥλους οτέ. Ροβὺ ἔγνωσαν Ὁ. 483.1 ΘΟΠ]οοαπάτχα οΙ. Μομά. Αὐ 

δ42 τ. 400, δα ϑ'οηῥίατη ϑαδατη πυτη γαοξαϊοποια μδθο ἐγαπβἔοτέ 
. Μᾶς. ἴ, 8.9 10 5αᾳ. Αρυϊθῖπβ οὐ Αὐυυπύϊιβ αἱ ξαοτυϊπῦ, 1π- 

ἴω ὈΘΠΘ μια θη, οἵ. Ῥ]αί. Ρτοῦ. Ῥ. 828 σ' ὅσα γὰρ ἡγοῦνται 

: βοὰ οἵ ΚΙοθνθκοσῃ Ρ. 88 5αα., 100 5α., ΠΙΌΘΟΚ ἢ. 119. 118 

43α. Ο. 
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432 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [ργοβογίρεϊ υαγῖο νυ δὴ 

ἔγνωσαν καὶ τὰ ὅπλα ἀπερρίπτουν καὶ ὠλοφύροντο 

καὶ τὴν τύχην ὡς ἐπιβαροῦδεν σφισι ἐς ἅπαντα ἐπ- 
ἐμέμφοντο. διαπλεύσαντες δὲ ὃ μὲν ἐς Βροῦτον. ὃ δ᾽ ἐς 

Πομπήιον. ὃ μὲν τῷ Πομπηίῳ πΝ ἐ ἀνε μρλθος ὃ δὲ 

ἐστρατήγησε τῷ Βρούτῳ Βιϑυνίας καὶ Βρούτου πεσόν- 
τος ντωνίῳ παραδοὺς Βιϑυνίαν χατήχϑη. Οὐεντί- 

διον δὲ ἀπελεύϑερος εὐϑὺς μὲν προγραφέντα κατέδησεν 

ὡς παραδώσων τοῖς σφαγεῦσι, νυκτὸς δὲ τοὺς ϑεράποντας 
ἔπεισε καὶ ἐσκεύασεν ὡς ὁπλίτας καὶ τὸν δεσπότην ὡς 

λοχαγὸν ἐξήγαγε" τήν τε ἄλλην ᾿Ιταλίαν μέχρι ΣΙΝ 

διώδευσαν καὶ συγκατέλυσαν πολλάκις ἑτέροις λοχα- 
οι ξητοῦσιν Οὐεντίδιον. ὐ 

ἕτερον ἐν τάφῳ κρύπτων εὐ ἐαλο τὸ μὰ μὲν οὐ φέροντα 

φαντασίαν τάφου, μετήγαγεν ἐς φαῦλον οἴκημα μισϑῶ- 

τόν. στρατιώτου δ᾽ αὐτῷ παρακχατοιχισϑέντος, οὐδ 
τοῦτον φέρων τὸν φόβον ἐς ϑαυμαστὴν τόλμαν ἐ 

δειλίας μετέβαλε καὶ κειράμενος ἡγεῖτο ἐν αὐτῇ Ῥώμ! 
διδασκαλείου μέχρι τῶν σπονδῶν. Οὐολούσιος δὲ ἀγο- 

ρανομῶν προεγράφη καὶ φίλον ὀργιαστὴν τῆς Ἴσιδος 

ἔχων ἤτησε τὴν στολὴν καὶ τὰς ὀϑόνας ἐνέδυ ᾿ 
ποδήρεις καὶ τὴν τοῦ κυνὸς χεφαλὴν ἐπέϑετο καὶ 

διῆλθεν οὕτως ὀργιάζων αὐτῷ σχήματι ἐς Πομπήιον. 
ΣΝ ΤΠ ΟΕ ἡ τ᾽ μὴ 

456. ὃ δὲ ἐστρατήγησε τῷ Βρούτῳ ΒΔ. ἐλφριθα Απροᾶ.».1714, 13, 
βθἃ ἑδιπαῦδηη 6χ ΠἰΌτῸ αὐϊπΐο ἀοδυπηρία ϑυνίω (510) ΕΠ 
6 κατηνέχϑη Εὶ 9 ὡς ὁπλίτας] ἐς ὁπλίτας οἱ. βοιν., τϑο. ΒΚ. δ 
Μεπά,, απδιηαθδτα ϑοηντ. Ὁ. ΠῚ Ρ. 884 ἴρ58 ὡς ᾳφυοαὰθ ἴνθπθ ΒΔΌΘΓΤΕ 
οοποράϊὑ 12 ξητοῦσιν ϑοινγ. ΘΧ Ο: φιοὶ ἐϊϊυνηι ἐγιχιυίγοϑαηέ, ξητοῦν- 
τὲς ΒΈΟΊΙ, αὐοά ἔταβίτα ἀθέοπαθρεῦ Καδῦ Ρ. 16; «ὡς» ξητοῦντες 
οἱ. Μυβρτῃ., αὐοα Τοτῦ. ργδοίθσθηαση ογαῦ 16 αὐτοῦ ὃ, αὖτ Ὁ 

18 οδὺ Μ. γοϊυβίαβ, οὗ γα]. Μαχ. 1, 8. 8. ν. οὐΐδτη αϊὰ 
5. Υ-. ἀγείρει., προὐγράφη, σεῖστρον, ατδθ δὰ ᾿Αϑ]δπῦτα τύψαι 
Βουημαγᾶν, οἵ. ὑ. ΠΡ. 1164 ᾿ " 



ΓᾺ ΐ 

᾿ φγοβογίρίϊ υαγῖο βογυαξ ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ, 438 

ο΄ Σίΐσττιον δὲ Καληνοί, πολίτην σφῶν ὄντα καὶ πολλὰ 
᾿ ἐς αὐτοὺς ἐκ περιουσίας δαψιλοῦς ἀναλώσαντα. ἐφύ- 

᾿ λασσον, σιδηροφοροῦντές τε ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῖς οἶκέ- 

᾿ χαῖς ἀπειλοῦντες καὶ τοὺς στρατιώτας ἀπερύκοντες ἀπὸ 

δτῶν τειχῶν. μέχρι μαραινομένου τοῦ κακοῦ καὶ ἐς 

᾿ τοὺς τρεῖς ἐπρέσβευσαν ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ ἔτυχον Σίττιον 
᾿ τῆς ἄλλης ᾿Ιταλίας εἰργόμενον ἐν τῇ πατρίδι μένειν. 

τ΄ Σίΐττιος μὲν δὴ πρῶτος ἢ μόνος ἀνδρῶν ὅδε τῆς 
᾿ς ξένης ἐφυγαδεύετο ἐν τῇ πατρίδι, Οὐάρρων δὲ ἦν φιλό- 
" τε καὶ ἱστορίας συγγραφεύς. ἐστρατευμένος τε 

χαλῶς καὶ ἐστρατηγηκώς, καὶ ἴσως διὰ ταῦτα ὡς ἐχϑρὸς 

᾿ μοναρχίας προυγράφη. φιλοτιμουμένων δὲ αὐτὸν ὑπο- 

᾿ δέξασθαι τῶν γνωρίμων καὶ διεριξόντων ἐς ἀλλήλους. 

᾿ς Καληνὸς ἐξενίκησε καὶ εἶχεν ἐν ἐπαύλει. ἔνϑα Ἀντώ- 

τὸ νιος. ὅτε διοδεύοι. κατήγετο" καὶ τὸν Οὐάρρωνα οὐδεὶς 

ἔνδον ὄντα ἐνέφηνε ϑεράπων, οὔτε αὐτοῦ Οὐάρρωνος 

οὔτε Καληνοῦ. 

8 οὐεργίνιος δέ, ἀνὴρ ἡδὺς εἰπεῖν. τοὺς οἰκέτας ἐδί- 

δασχεν., ὅτι χτείναντες μὲν αὑτὸν δι’ ὀλίγα χρήματα 

Ἵ " οὐχ ἀσφαλῆ μύσους τε πίμπλανται καὶ φόβων ἐς ὕστε- 

ρον μεγάλων. περισώσαντες δὲ δόξης τε εὐσεβοῦς καὶ 

ἐλπίδων ἀγαϑῶν καὶ χρημάτων ὕστερον πολὺ πλεόνων 

τε καὶ πὐν ἀλυσυύνιονς οἱ μὲν δὴ συνέφευγον ὡς ὃμο- 

᾿ δούλῳ καὶ γνωρισϑέντος αὐτοῦ παρὰ τὴν ὁδὸν πρὸς 

κι τοὺς ὁπλίτας ἀπεμάχοντο᾽ ὃ δὲ ληφϑεὶς ὑπὸ τῶν ὅὃπλι- 

"τῶν ἐδίδασκε κἀκείνους. ὅτι χατὰ μὲν ἔχϑραν αὑτὸν 

οὐχ ἀνελοῦσιν, ἀλλὰ χρημάτων οὕνεχα μόνων. χρή- 

ματα ὃὲ αὐτοῖς εἴη δικαιότερα καὶ πλέονα λαβεῖν ἐπὶ 

1.0. 8 σίτιον Υ; 46 Οδδβοίϊο οορίἐανγιῦ ϑοῖν. 8 ἢ] καὶ οἱ. 
σῦν. Ρ. 12, ἔοστύ. τϑούβ, ΟΕ 1 8.481 οὗ Ζογάϊκ ρ. 20 9. αγτὸ Ὁ, 
 οὐαρίων ἘΕΟῚ, οομδῦ. 18 ἡδὺς] δεινὸς Ἐ!, 5θα ἴῃ τηρ΄: γρ. ἡδὺς 
19. 26 αὐτὸν Ἰϊονὶ, ΘΟΥΤΟΧῚ 20 μίσους ἃ πίπλανται ἘΠΕῚ 
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Η Ἷ- 

Δακῶν ὅν οὐ 

484 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [ργοβογίρεϊ ναγῖο βογυαΐὲ 

ϑάλασσαν ἐλϑοῦσιν, “ἔνϑα μοι τὸ γύναιον", ἔφη, “ναῦν᾿ 
φέρουσα χρημάτων συνετάξατο. καὶ αὐτῷ καὶ οἵδε, 
πεισϑέντες κατήεσαν ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν: ἡ γυνὴ δὲ 

ἀφῖχτο μὲν ἐπὶ τὴν ἠιόνα κατὰ τὸ συγκείμενον, βρα- 
δύνοντος δὲ τοῦ Οὐεργινίου, νομίσασα αὐτὸν ἐς Πομ- 

πήιον προπεπλευκέναι ἀνήγετο, ϑεράποντα ὅμως ἐπὶ 

τῆς ἠιόνος ἐξαγγέλλειν ὑπολιποῦσα. χαὶ ὃ ϑεράπων 
τὸν Οὐεργίνιον ἰδὼν ἀνθῦρέ τε ὡς ἐς δεσπότην καὶ, 

τὴν ναῦν ἐδείχνυεν ὡς Ἄν καὶ τὴν γυναῖκα, 

ἔφραξε καὶ τὰ χρήματα καὶ αὐτὸς ἐφ᾽ ὅτῳ κατελείφϑη. ᾿ 

οἱ δὲ ἐπίστευον ἅπασιν ἤδη, καὶ τὸν Οὐεργένίον ἀξιοῦντα, 
σφᾶς περιμένειν, ἔστε μετακληϑείη τὸ γύναιον, ἢ συν-᾿ 

ελϑεῖν οἱ πρὸς αὐτὴν ἐπὶ τὰ χρήματα, ἐσβάντες ἐφ, 
σκάφος παρέπεμπον ἐς Σικελίαν, ἐρέσσοντες φιλοπόνως" 

ἐκεῖ δὲ ἔτυχόν τε τῶν ἐπαγγελιῶν καὶ οὐκ ἀπέστη-Ὶ 
σαν ἔτι ϑεραπεύοντες αὐτὸν μέχρι τῶν σπονδῶν. , 

“Ῥέβιλον δὲ ναύχληρος ἐς τὴν ναῦν ὑποδεξάμενοξ, 

ὡς διοίσων ἐς Σικελίαν ἤτει χρήματα, μηνύσευν ἀπει-᾿ 
λῶν, εἰ μὴ λάβοι. ὃ δέ, οἷόν τι καὶ Θεμιστοκλῆς. 

φεύγων ἐποίησεν. ἀντηπείλει μηνύσειν. ὅτι αὑτὸν ἐπὶ 

χρήμασιν ἄγοι, μέχρι δείσας ὁ ναύκληρος διέσωσεν ἐφ᾿ 

᾿ποροεήτονι! ᾿ 

15. ναῦν φέρουσα χρημάτων] παλνίθην ρεοιυγυῖβ δέϊραΐξαην ἄ6-᾿ - 
μιο]νϊε ΟἹ ἀπᾶθ «αὖ γέμουσαν χρημάτων Δαὺ φέρουσα (γ61 φέρου- 
σαν). χρήματα οἱ. βὅοιν.; Μϑπά. ρίυγδ ἐαὐθυοαῖβ8θ Ῥυϊεγϊῦ, βοᾶ, 
ἴπηρ6 ναῦν χρημάτων, οὐ, ΤΑ͂Ρ. 6. 99 σκάφας φρυγάνων καὶ στυπ- 
πίου, ἰηξρα ὃ 869 οἷο. (Κταὺ Ῥ. 12); μοι συνετάξατο Θϑὺ “τηθοῦτη Θοη-ο 
αἰχι᾽ 9 ὡς ὁρωμένην] α ἰοηφο γοοραοηέθηι γουυϊὺ Ὁ, ἔτι ὁρωμένην. 
οἱ. Μομα. 1ὅ τε οτη. 1 11 ῬῬέβιλον ἘτοίμΒΒ. ΒΌΡΡΙ. ἅν. 
ΟΧΧ, 91, ῥεβοῦλον 11ρτὶ 19 ϑεμικλῆς, στὸ Βαρταβου., Β 
20 αὐτὸν ΕΠ ΟΙ, οὐτὰ Ὁ οοὐν. Μομά. 

Ε] 

11 ἹῬέβιλον] {γτωΐσθσα Οὐ. Οδμῖη ἘΘΌ11 οὁο8. Βα. ἃ. τοθῦ, 
6586 οἱ. Πγυχηδηῃ ΠΡ. 90 πι. 4 19 Θεμιστοκλῆς] οἵ. Το. 1, 181 



εἰ Βαγϑιια) ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Δ. 435 

ἯΙ 48α.Ο, 

᾿ς Μᾶρκος δὲ Βρούτῳ ἀκα φενε προεγέγραπτο μὲν 910 

'χκαὶ ὅδε διὰ τόδε. ἡττωμένου δὲ τοῦ Φαδαια συλλαμ- 

᾿βανόμενος ὑπεκρίνατο εἶναι ϑεράπων, καὶ αὐτὸν ὠνή- 

'δατο Βαρβούλας. δεξιὸν δὲ ὁρῶν ἐπέστησε τοῖς ὃμο- 211 

ἥλοις καὶ χρήματα διοικεῖν ἔδωχεν. δεινὸν δὲ ἐν 

ἅπασι χαὶ συνετὸν ὄντα ὑπὲρ ϑεράποντος φύσιν ὑπ- 

: καὶ ἐπήλπιζεν. εἰ τῶν προγεγραμμένων τις εἴης 

ἰισώσειν ὁμολογήσαντα. ἀπομαχόμενον δὲ ἰσχυρῶς 212 

γένος ἀναπλάσσοντα καὶ ὄνομα καὶ προτέρους δε- 

τας ἐς Ῥώμην ἐπήγετο, ἐλπίσας ὀκνήσειν ἐς Ῥώμην 

ἐκέσϑαι ἐρογόγραμμένον, ὃ δὲ εἵπετο καὶ ὥς. περὶ 318 

τὰς πύλας τῶν ὑπαντώντων τις ϑύδον Βαρβούλα.,. 

᾿ϑεασάμενος τὸν Μᾶρκον ὡς σἰλένην αὐτῷ παρεστῶτα, 

ἀρύφα ἐμήνυσε τῷ Βαρβούλᾳ. ὃ δὲ ἐδεήϑη Καίσάρος 

ὁ ̓ ᾿γρίππα., καὶ ἀφείϑη τῆς αὐρόγγορῆν ὃ Μᾶρκος, 

χαὶ φίλος ἐγίγνετο Καίσαρι χαὶ μετ’ οὐ πολὺ καὶ 
στρατηγὸς ἢ ἦν ἐπὶ Ἀἀντωνίῳ περὶ Ἄχτιον. ἐδερεύήγει δὲ 914 

χαὶ Ἀντωνίῳ Βαρβούλας, καὶ ἡ τύχη περιῆλϑεν ἐς τὸ 

ἀνὰ ἀμφοεέρδιρ: Βαρβούλας τε γὰρ ἡττηϑέντος ἄν- 

ίου λαμβανόμενος ὑπεχρίνατο οἰκέτης εἶναι. καὶ ὃ 

Μᾶρκος αὐτὸν ὡς ἀγνοῶν ὠνήσατο, ἐχϑέμενος δὲ 

αντὰ τῷ Καίσαρι ἤτησέ τε καὶ ἔτυχε τοῖς ὁμοίοις 

᾿Βαρβούλαν ἀμείψασϑαι. 

' 
Ι 

Ι 

᾿ ΝῊ 
ςςς ῷ ἡττημένου οἱ. Μοπᾷ., οὗ, ρῥταθῖ. 11 ἀφικέσϑαι Μοπά., 
' σϑαι ἘΞ ΟῚ προγεγραμμένος ΒΕῚ 12 δὲ] δὴ δΔῸ 
Ϊ ὑπαντώντων τις (1Λ6]., τῶν ὑπάτων τῶν τις ἸΙΌΓΙ 

1 Ν. Το] στη 008. ἃ. 788,21 ἰπ ο!]οχὶῦ Βουρμβὶ Υ ῥ. 289 βα. 
Βα υ]ατήαθ οἱὰβ ΟΠ] θρατα Ὁ. Αϑιρὶ]ατη ᾿ϑριάπτα (γᾶν 8118 

τ ΕΝ ΤΡ. 894 8α.); 46 Μ. ΟἸδυάϊο Μάγο6110 ΑΘβθυμῖη0 
605. 8. 732,22 οὖ οἷτπβ ΦΟ] ρα 1. Ατὐγτυαμθϊο (Βα α]8 9) οοσίίανῦ 
ΒΙΌΡΘΟΚ τ. 148, 146. 7146 ἱποθυύατα, οἵ. οὐΐατα Οδγάῤμδυβθαῃ, 
Απρτιβῦῃβ Π, 1 Ῥ. 209 δάμ. 29 17 5αᾳ. οὗ δὰ Ρ. 428, 20 

928" 
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486 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Δ. [Πορίάνι5 οἱ Βαϊθίγιι 

τοῖσδε μὲν οὖν ἡ συντυχία τῶν ὁμοίων καὶ ἐς τὶ 

ἔπειτα παρέμεινεν" ἦρξαν γὰρ τὴν ἐπώνυμον ἀρχὴν ἔἐϊ 
ἄστει οἵ δύο ὁμοῦ" Βαλβίνῳ δέ, ἐκφυγόντι καὶ κατ- 

ελϑόντι σὺν Πομπηίῳ καὶ ὑπατεύοντι οὐ πολὺ ὕστερον, 
“έπιδος ἰδιώτης ὑπὸ Καίσαρος ἐκ δυνάστου γενόμενος 
ὑπὸ τοιᾶσδε ἀνάγκης παρέστη. Μαικήνας ἐδίωκε τὸν 

“επίδου παῖδα βουλεύσεως ἐπὶ Καίσαρι. ἐδίωκε δὲ καὶ 

τὴν μητέρα τῷ παιδὶ συνεγνωκέναι' “Δεπίδου γὰρ αὖὐ- 
τοῦ ἄρα ὡς ἀσϑενοῦς ὑπερεώρα. τὸν μὲν δὴ παῖδα 
“Μαικήνας ἐς 'Ἄκτιον ἔπεμπε τῷ Καίσαρι, τὴν δὲ μη- 
τέρα, ἵνα μὴ ἄγοιτο οὖσα γυνή, ἐγγύην ἤτει παρὰ τᾷ 
ὑπάτῳ πρὸς Καίσαρα ἀφίξεσϑαι. οὐδενὸς δὲ τὴν ἐγ- 

γύην ὑφισταμένου, ὃ “έπιδος ἀμφὶ τὰς Βαλβίνου ϑύρας 
ἐτρίβετο πολλάκις καὶ δικάξοντι παρίστατο καὶ διωϑου- 

μένων αὐτὸν ἐς πολὺ τῶν ὑπηρετῶν μόλις εἶπεν" “ἐμοὶ 
μὲν καὶ οἱ κατήγοροι μαρτυροῦσιν ἐπιείκειαν. οὐδὲ 
γυναιχί μὲ ἢ παιδὶ συγγνῶναι λέγοντες" σὲ δὲ οὐκ ἐγὰ 

μὲν προέγραψα. κάτω δέ εἶμι τῶν προγραφέντων. ἀλλ᾽ 
ἐς τὴν ἀνθρώπειον τύχην ἀφορῶν καὶ ἐς ἐμὲ σοὶ παρ- 

ἑστῶτα. χάρισαί μοι τὴν γυναῖκα ἀπαντήσειν ἐς Καί- 

δαρα ἐγγυωμένῳ ἢ μετ᾽ ἐχείνης ἀπελϑεῖν δεομένῳ". 
ταῦτα ἔτι τοῦ “επίδου λέγοντος, οὐκ ἐνεγκὼν τὴν 

μεταβολὴν ὃ Βαλβῖνος ἀπέλυσε τῆς ἐγγύης τὴν γυναῖχα, 

258α. ἐν ἄστυ (510) Β 0 ὑπέστη ἃ γ ἐπιβουλεύσεως οἷ 
ΝΥ ΔμμονΒΚΙ, Απὺ. οτη. Ρ. 188 δάῃ. 1, ἱπαῦύ. 11 ἐγγύην ἥτει 
παρὰ] ἐγγυητὴν ἤτει παρέχειν (παρασχεῖν Ναυὴ) γ6] 5ἴτη. οἷ. 
Μομά. 18 προγραφέντων Ἐὶ ἴῃ τηρ.; προγραψάντων οθἰοι 
21 ἐλϑεῖν οἱ. Μοπά. δεομένῳ ἘΣ, δεδεμένῳ οθὐθσϊ 

ϑ Μ. Τιθατη ο08. ἃ. 728,81 1πὐθ]]οχιὺ ΚΊοθνθοσι Ρ. 97 56. 
Ι,. Βαθῃΐατη ο05. ἃ. 724,80 ροβὺ 811085 ἘΙΌΡΘΟΚ π. 284, τύοθμι αατγαΐ- 
Βδῦβθῃ, Απρτιβδύπβ Π, 1 Ρ. 106 δᾶπ. 22, ααὶ ἰδταθη Ῥ. 346 86η. 1 
ἀαθιξαξίοποτη τηουἹῦ, γΘΥ18 οοχΐθ ἐς ἄκτιον (ν. 10) ΘΙΤΟΙΘΙΙ 
ἈΑρρίδῃϊὶ βιθ886 ταῦτ 



᾿Οἴεογο Γ. εἰ αἰτῇ ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 431 
Ἢ 43α.0. 
{ Κικέρων δὲ ὁ Κικέρωνος προαπέσταλτο μὲν ὑπὸ τοῦ 330 

“πατρὸς ἐς τὴν Ἑλλάδα, τοιάδε ἔσεσϑαι προσδοκῶντος" 

ἀπὸ δὲ τῆς Ἑλλάδος ἐς Βροῦτον καὶ μετὰ Βροῦτον ἀπο- 

ϑανόντα ἐς Πομπήιον ἐλϑὼν τιμῆς παρ᾽ ἑκατέρῳ καὶ 

στρατηγίας ἠξιοῦτο. ἐπὶ δὲ ἐκείνοις αὐτὸν ὁ Καῖσαρ ἐς 331 

ἀπολογίαν τῆς Ἡαιρωνϑὲ ἐκδόσεως ἱερέα τε εὐθὺς ἀπ- 

Ι πῆρ καὶ ὕπατον οὐ πολὺ εάν τα χαὶ Συρίας στρατη- 

,γόν᾽ καὶ τὴν Ἀντωνίου περὶ Ἄκτιον πθμψάνον ἐπιστα- 

λεῖσαν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ὁ Κικέρων ὅδε ὑπατεύων ἀν- 

, ψῇ τε τῷ δήμῳ καὶ προύϑηκεν ἐπὶ τοῦ βήματος, ἔνϑα 

τ ότερον ἡ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ προύκειτο κεφαλή, ἊἊἪἽπ- 322 

'πίος δὲ διένειμε τοῖς ϑεράπουσιν τὰ ὄντα καὶ μετ᾽ αὐτῶν 

; ἐς Σικελίαν ἔπλει. χειμῶνος δὲ ἐπιλαβόντος ἐπιβουλεύον- 

"- οἱ ϑεῤκαρνεδξ τοῖς χρήμασιν ἐς σκάφος ἐνέϑεντο 

τὸν Ἄππιον, ὡς ἐς ἀσφαλεστέραν ἐλπίδα μεταφέροντες. 

[Ξὶ συνέβη τῷ μὲν ἐκ παραλόγου διαπλεῦσαι, τοῖς δὲ 

᾿ἀπολέσϑαι τῆς νεὼς διαλυϑείσης. Πούπλιος δὲ ὁ τα- 338 

“μίας Βρούτου, τῶν ἀμφὶ τὸν ἀντώνιον αὐτὸν πευϑόν- 

τῶν προδοῦναι Βροῦτον οὐκ ἀνασχόμενος. διὰ τόδε καὶ 
᾿προεγράφη καὶ κατήχϑη καὶ Καίσαρι φίλος ἐγίγνετο 

“καὶ ἐπιόντι ποτὲ τᾷ Καίσαρι προύϑηκεν εἰκόνας Βρού- 
τοῦ χαὶ ἐπῃνέϑη “αἱ ἐπὶ τῷδε ὑπὸ τοῦ Καίσαρος. 

ι ὙΕΕΨΡΕΝΟΣ βοαϊίψφιιο Ο. 1. 6. προυκάϑητο 11 χεφαλή] 
γιαμίβαα Ὁ, μοο οὗ ἕοτέ. δέϊδτα Π]πὰ βαταθηβ ΘΧ 8 80 
πε ΘΠ Ἢ 86. δατηοάπτιη ἀρταρύίδτη πδτυϑύϊομθη 6886 14 ἀ 
ΟΥΤΩΣ . Βρ0α ῬΡ. γἰαοίαν οοπβαϊέο ἔᾶτα Ὀτουϊδου οὐ αβέγιοὐθ 

21 ἐσιδ, ντι οἱ. ὅοῃν., βθα οἵ. δὰ 1 8 269 

6 ἱερέα] 1. 6. ἐς μεαρυεῦ ΠΟῸῚ ϑαρύτριη, οἵ, ΗΔΌ6], ΒΙΘΒΙ. 
8110]. ΑὉΠμ8πα]. 1 νη. ὅ δάηῃ. 8 1 Συρίας στρατηγόν] 8 

Ῥοτθ οὗ. Βομᾶτου, δϑβομ. ἃ. γα. ὙΟΙΚΟΒ 15 ῥ. 8117 5α. 
ΒΡ υῖι: αὐΪ8 ξασυίν, ἱποθσυύατη οϑὺ, οἵ. ΒΙΡΌΘΟΚ πὶ. 2δδ; ν. ϑἐΐδυη 

' 8 ὅ 11 Πούπλιος] ἴχῆστηο Τμποῖπβ 86. Βοβέϊαβ. οὗ, Οδ88. 
Ὁ. δ8, 82, 4 οὐ Βοΐδβ. δὰ ἢ. 1. 
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488 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [δοϊψινη ϑοωϑὶὶ οὲ Οογτυὐ οὶ 

τὰ μὲν δὴ παρὰ δόξαν τισὶ τῶν προγραφέντων εἴς 

τε κίνδυνον καὶ σωτηρίαν γενόμενα, πολλὰ καὶ ἄλλο 
παραλιπόντι τοιάδε μάλιστα ἦν γιγνομένων δὲ τού: 
τῶν ἐν Ῥώμῃ. καὶ τὰ ὑπερόρια πάντα πολέμοις διὲ 

τήνδε τὴν στάσιν ἐδονεῖτο᾽ καὶ τῶν πολέμων οἱ μεί. 
ξους ἦσαν ἀμφί τε Διβύην Κορνιφικίου πρὸς Σέξστιοι 
καὶ ἐν Συρίᾳ Κασσίου πρὸς “)λοβέλλαν καὶ περὶ 

Σικελίαν Πομπηίου. πάϑη τε πολλὰ συνηνέχϑη πό. 
λεσυν ἐκ δοριαλωσίας, ὑπεριδόντι δὲ τῶν ἐλασσόνωι 
τὰ μέγιστα δὴ καὶ δι᾽ ἀξίωσιν τῶν ἄλλων περιφανέ: 

στατα Δαοδικεῦσι καὶ ορλἡαϑνμα καὶ Ῥοδίοις καὶ Πατα. 

ρεῦσι καὶ Ξανϑίοις. καὶ αὐτῶν ἔκδενι ὡς ἐν κεφᾶ. 

λαίῳ συναγαγόντι φράσαι. τοιάδε ἦν. Γ᾿ 

«Τιβύης Ῥωμαῖοι τὴν μὲν ἔτι καλοῦσι παλαιάν, ὅση 

Καρχηδονίους ἀφείλοντο" ἣν δὲ ᾿Ιόβας εἶχεν. ὕστερόν 

Οοτε ἔλαβον ἐπὶ Γαΐου Καίσαρος καὶ διὰ τοῦτο νέαι 
προσαγορεύουσι Διβύην᾽ εἴη δ᾽ ἄν τῆς Νομαδικῆς. 
Σέξστιος οὖν ὑπὸ Καίσαρι τῆς νέας ἡγούμενος ἤτει 

Κορνιφίκιον ἐχστῆναί οἱ τῆς παλαιᾶς, ὡς Διβύης ἁπά: 

σης ἐν τῇ λήξει τῶν τριῶν ἀνδρῶν Καίσαρι νενεμῆ: 
μένης. ὃ δὲ οὔτε τὴν λῆξιν ἔφη γιγνώσκειν τῶν τριῶ 
ἐφ᾽ ἑαυτῶν πεποιημένων. οὔτε τὴν ἀρχὴν παρὰ τῆς 

βουλῆς λαβὼν ἄλλῳ μεϑήσειν χωρὶς αὐτῆς. ἐκ μὲν δὴ 
τούτων ἀλλήλοις ἐπολέμουν, στρατὸν δὲ εἶχεν ὃ μὲν 

8 παραλιπόντα Ὁ 8 ὧν Πομπηίου ἀοδίμιγι Ε Τ' Ἱ 
9 δὲ οη.Ϊ 14 ὕσης 6ἅ. Π1., ΘΥΤΟΓΘΟ, αὖ ναοῦ 16 τὲ ἀοϊοπάαπ 
οἱ. Μοπᾶ., οουΐθ τπο]θϑύθση δέ, οἴ, δᾶ 8.108; καὶ ρούίαβ 46]. Κεῖ 
ῬΡοβὺ Καίσαρος, ποη Ῥοϑὺ εἶχεν ν. 1ὅ, ἱπέθγραπροπε διατοῦτοι 
(810) Β 17 οϑὲ απέοην ΤΝηυϊαίοα Ο, ἀπο ἡ ἡ Νομαδική ν6] ἡ Διβύι 
Νομαδική οἱ. ὅοιν., οἵ. Ματαυαγάν, Ἡ.. Βιαδίβνουν. 15 Ὁ. 466.Οὃϑ 
22 23 πεποιημένην 803 οὔτε ΒΚ., οὐδὲ Οἱ, 1ἄθτα νἱὔϊαχι Ὗ 9. 88 

8. 2396 8α)ᾳ. 46 Ω. Οοτηίβοῖο οὖ μος Ὀ6110 οἵ. αδμΐου (τ. μὰ π᾿ 
8 861) α155. Ρ. 18 5αα., ῬὨ1]1Ο]. Ρ. 182 βαα. 

᾿ 
“ἢ 



᾿ βαρύν τε καὶ πλείονα, ὃ δὲ Σέξστιος κουφότερόν τε καὶ 
Ἶ ὀλιγώτερον, ᾧ δὴ καὶ τὰ μεσόγαια τοῦ Κορνιφικίου 

ἃ περιιὼν ἀφίστη καὶ Οὐεντίδιον, στρατηγὸν τοῦ Κορνι- 

 φικίου, μετὰ πλειόνων ἐπελθόντα ἀπεμάχετο πολιορ- 
" χούμενος. ἐδήου δὲ καὶ Δαίλιος. ἕτερος τοῦ Κορνι- 

φικίου στρατηγός, τὴν Σεξστίου Λιβύην καὶ Κίρταν 

4. περικαϑήμενος ἐπολιόρκει. καὶ πάντες ἐπρέσβευον περὶ 

᾿ συμμαχίας ἔς τε Ἡραβίωνα βασιλέα καὶ τοὺς καλου- 

μένους Σιττιανούς, οἱ ἀπὸ τοιᾶσδε συντυχίας οὕτως 

τ ὠνομάξοντο. Σίττιος ἐν Ῥώμῃ δίκην ἰδίαν οὐχ ὑποστὰς 
᾿ ἔφυγε χαὶ στρατὸν ἀγείρας ἔκ τε αὐτῆς ᾿Ιταλίας καὶ 
Ἰβηρίας ἐς Λιβύην διέπλευσε καὶ τοῖς Διβύων βασι- 

 λεῦσι πολεμοῦσιν ἀλλήλοις ἀνὰ μέρος συνεμάχει. ἀεὶ 

δὲ οἷς προσϑοῖτο νικώντων, ὃ Σίέττιος ἐπὶ ὀνόματος 

τὸ ἐγίγνετο, καὶ ὃ στρατὸς αὐτῷ γεγύμναστο λαμπρῶς. 

Γαΐῳ τε Καίσαρι διώκοντι τοὺς Πομπηιανοὺς ἐν Διβύῃ 

Ἑ συνεμάχησε καὶ Σαβόρραν, ᾿Ιόβα στρατηγὸν διώνυμον. 
ἀνεῖλε χαὶ γέρας τούτων ἔλαβε παρὰ Καίσαρος τὴν 

" -«Μασανάσσου γῆν, οὐχ ἅπασαν, ἀλλὰ τὸ κράτιστον αὐ- 

30 τῆς. Μασανάσσης δ᾽ ἦν Ἀραβίωνος τοῦδε πατήρ, ᾿Ιόβα 
σύμμαχος. καὶ αὐτοῦ τὴν χώραν ὃ Καῖσαρ τῷδε τῷ 

ϑ 

γκᾶκελως: 

ἠφνδον ᾿ς ΠΘὴ 

Στ 
τῷ 2 μεσόγεια οοπδῦ. βογ. Μεπᾶ., οὗ δᾷ 8 427 8 περιὼν δῇ 
᾿ 4 ἐπελθόντα Μυβρτ., ἐπελϑόντα οἱ Μεοπᾶ. οχ Ο: ον μίμνει 

Ο ἐῃ, φῆι ἰγγμθηέοηι, ἐπελϑόντων ΟἹ 8 (ἐς τοὺς οἱ. Μοπᾷ., 
Βρα οὗ δα 18 269 10 ἴδιον 1 12 (ἐξδ ᾿Ιβηρίας οἱ. Μοπά. 
(οὗ, ν. 8) 11 σαβόραν Υ΄, ϑοϑογγαιι Ὁ 18 τοῦ απο Καίσαρος 
8αα.1 19. 20 μασανάσσου (-ἡς) ΒΌ, μασανάσουΥ, μανάσσου Οαἵ 

! έῳ 141 5101 οοπβίαϊ); Μασαννάσας ἰδ. Π6ΙΡΗ. ὡρ. ΠῚ ΘΗ Υσ συ, 
Ὑ11. Ἰηβου. συ. 1" η. 806, 1, οὗ, οἰΐατι ἘΠποὶπ. ΜΒ. 86 (1881) ᾿. 14 

καρ 

τς δον 

Ἐτρ τ ΡΣ Ἢ 
Ἐν τ αὐτῆι, 

5 10 οβδὺ Ῥ. ϑιθψέίαβ Ναοοτίησβ, οὗ. 5411. Οδἷ. ο. 31, 611. Αἴτίο. 
᾿ς 6. 80, ὅ885. Ὁ. 48, 8 20 Μαβίηϊββῶ ἰάθη οϑὺ δ)ὸ Μαβίπέμα (ϑπιϑῦ. 

᾿ς Βοπη. 1874, 5βθηΐ. οοπέγ. 10, Βίθυουβ, δα Νυτιΐᾷ, οὐ Νιαυτγοί., 
αἴ155. Ηδ]. 188δ, . 18 βαᾳ. 
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᾿ Ῥῖν. 1]. 71), οἴ. Ἐ᾿ ν. Ῥαμη, θ6 Μϑποὶαὶ ἐδίποσθ Αθργυρίϊο, ἀϊββ.. 



440 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [δοϊίμην δοιαὶ οἱ Οογηϊβοῖ 

46 α.0. 

Σιττίῳ καὶ Βόχχῳ,. Μαυρουσίων βασιλεῖ, δεδώρητο" 

καὶ τὸ μέρος ὃ Σίττιος τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν ἀνδράσιν ἐπι- 
284 διεῖλεν. Ἀραβίων δὲ τότε μὲν ἐς ̓ 1βηρίαν ἐξέφυγε πρὸς 

τοὺς παῖδας τοὺς Πομπηίου, Γαΐου δὲ Καίσαρος ἀν- 
44α.0. αὐρεϑέντος ἐς Λιβύην ἐπανῆλθε χαὶ Διβύων τινὰς ἀεὶ 9 

τῷ νεωτέρῳ Πομπηίῳ πέμπων ἐς ̓ Ιβηρίαν καὶ γεγυμνα- 
σμένους ἀπολαμβάνων Βόκχον ἀφήρητο τὴν χώραν 

28ὅ καὶ Σίττιον ἀνῃρήχει δόλῳ. εὔνους δὲ ὧν τοῖς Πομ- 

πηιανοῖς διὰ τάδε, κατεγίνωσκχεν ἀεὶ τῆς μοίρας ὡς 
ἀτυχούσης ἀμειλίκτως καὶ Σεξστίῳ προσέϑετο, εὐμενι- τὸ 

ξόμενος δι’ αὐτοῦ Καίσαρα. προσέϑεντο δὲ καὶ οἱ 
Σιττιανοί. κατ᾽ εὔνοιαν οἵδε πατρῴαν τοῦ Καίσαρος. 

9286 ϑαρρήσας οὖν ὃ Σέξστιος ἐξήει τῆς πολιορκίας ἐς ὅς 

43α.0. μάχην καὶ πεσόντος τοῦ Οὐεντιδίου καὶ τοῦ στρατοῦ 

φεύγοντος ὑπ᾽ ἀναρχίας, εἵπετο κτείνων τὲ καὶ ξω- τὸ 

γρῶν. καὶ τάδε μαϑὼν ὁ Δαίλιος διέλυε τὴν τῆς Κίρ- 
281 τῆς πολιορχίαν καὶ ἐχώρει πρὸς τὸν Κορνιφίχιον. ὃ 

δὲ Σέξστιος ἐπαιρόμενος τοῖς γεγονόσιν ἐπ᾽ αὐτὸν ἤδη 
τὸν Κορνιφίκιον ἐς ᾿Ιτύχην ἤει καὶ ἀντεστρατοπέδευε 

288 μετὰ πλειόνων ὄντι. Δαίλιον δὲ τοῦ Κορνιφικίου μετὰ 30 

τῶν ἱππέων πέμψαντος ἔς τινα κατάσκεψιν, ὃ Σέξστιος 

Ὡραβίωνα ἔπεμψεν ἱππομαχεῖν τῷ Δαιλίῳ κατὰ μέτ- 
ὥπον χαὶ αὐτὸς ἤξι μετὰ τῶν εὐξώνων ἐς τὰ πλάγια 
τῆς ἱππομαχίας καὶ ἐμβαλὼν ἐθϑορύβει. μέχρι τὸν Δαί- 

λιον οὐχ ἡσσημένον πω δεῖσαι περὶ τῆς ἀναχωρήσεως. 536 
μὴ ἀποκλεισϑείη. καὶ λόφον ἐν μέσῳ καταλαβεῖν, ἄρα- 

4 τοὺς πομπηίου Β, τοῦ πομπηίου οθἰοτὶ 9 ἀεὶ] ὅμως 
αὐτῶν ἀθδιαοτανιὺ Μομα., βθα ἀεὶ γτοίθσθπατση νἱαθίυσ δα ἀτυ- 
χούσης; οοἸ]οοαύϊοπθ ἄρρ, δἰδίαπτα ἔογύ. νἱΐατθ βυπα αἱῦ 10 καὶ 
σιττίῳ ', ἀπ 6 ἀρρϑτϑὺ Οὐ βου ρβίϑβθ: δέζέο ρυογβ ἢ ἴ1ο 18 ϑαρ- 
σήσας ἱ 16 5α. κίρτας ἱ 



ἫΝ ἐβοῖὲ οἰααε8 οἐ οοϊέιι5] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 441 

ν 42α.Ο. 

 βίωνα δὲ ἀρτώμενον αὐτοῦ χτεῖναί τὲ πολλοὺς καὶ τὸν 

λόφον περικυκλῶσαι. ὁρῶν δὲ ταῦτα ὁ Κορνιφίκιος 389 

ἐξήει τῷ πλέονι στρατῷ, βοηϑήσων τῷ Δαιλίῳ" καὶ 
᾿ τοῦδε μὲν ὃ Σέξστιος ὕπισϑεν γενόμενος ἐξήπτετο συν- 

δτρέχων, καὶ αὐτὸν ἐπιστρεφόμενος ὃ Κορνιφίχιος ἀπ- 

)ῦ ἐμάχετο μάλα κακοπαϑῶς. ὃ δὲ Ἀραβίων ἐν τούτῳ 340 

᾿πετροβάταις ἀνδράσιν ἀνέρπουσι διὰ κρημνῶν ἐς. τὸ 

στρατόπεδον τοῦ Κορνιφικίου παρέδυ λαϑών. καὶ ἹῬώ- 

ὅχιος μὲν ὁ φύλαξ. τοῦ χάρακος ἁλισκομένου, τῶν ὑπ- 

τὸ ἀσπιστῶν τινι τὴν σφαγὴν ὑπέσχε καὶ ἀνῃρέϑη., ὁ δὲ 

 Κορνιφίχιος τῇ μάχῃ κάμνων μετεπήδα πρὸς Δαίλιον 

᾿ ἐς τὸν χολωνόν, οὐκ εἰδώς πω περὶ τοῦ στρατοπέδου" 

᾿ μεταπηδῶντα δ᾽ αὐτὸν οἱ τοῦ Ἀραβίωνος ἱππεῖς ἐπι- 

᾿ δραμόντες ἔχτειναν. καὶ γιγνόμενα ταῦτα ὁ Δαίλιος 341 

τὸ ἀπὸ τοῦ λόφου καϑορῶν ἑαυτὸν διεχρήσατο. τῶν δ᾽ 

᾿ ἀρχόντων πεσόντων ὃ στρατὸς χατὰ μέρη διέφυγεν" καὶ 

ὅσοι τῶν προγεγραμμένων ἦσαν παρὰ τῷ Κορνιφικίῳ, 

᾿ οὴ μὲν ἐς Σικελίαν διέπλεον, οἱ δ᾽ ὅπῃ δύναιντο ἕκα- 

᾿ς ὅτος. ὁ δὲ Σέξστιος Φραβίωνα μὲν καὶ τοὺς Σιττιανοὺς 3242 

30 ἐδωρεῖτο πολλοῖς λαφύροις. τὰς δὲ πόλεις τῷ Καίσαρι 

᾿ χαϑίστατο. συγγινώσχων ἁπάσαις. 

᾿ς τοῦτο μὲν δὴ τέλος ἦν τῷ περὶ Διβύην Σεξστίου καὶ 343 

Κορνιφιχίου πολέμῳ. βραχεῖ διὰ ταχυεργίαν δόξαντι 

"1 εἶναι" τὰ δ᾽ ἀμφὶ Κάσσιόν τε καὶ Βροῦτον, μικρὰ καὶ 
36 τῶν εἰρημένων ἀναλαβόντι ἐς ὑπόμνημα. ἦν τοιάδε. 

᾿ ἐπειδὴ Γάιος Καῖσαρ ἀνήρητο, οἱ μὲν σφαγεῖς αὐτοῦ 344 

τὸ Καπιτώλιον κατέλαβον καὶ ψηφισϑείσης αὐτοῖς 44α.0. 

1 πολλοὺς Ο, αὐτοὺς ἱ 4 σέξστιος, 568 « οτᾶβα, Β ὄπι- 
᾿ς έν, σ αὐ νἱἀθύαν οτᾶβα, Β Τ8η ζσὺν» πετροβάταις᾽Ὁ 9 ἁλισκό- 
] πονος οἱ. Μοπᾶ., τηϑ]6 10 ὑπέσχε Β, ὑπέστη Υἱ 19 σέξστος 

8, οὗ. δᾶ ν. 4 28 διὰ {τὴν ταχυεργίαν οἱ. Μοπά. 21 αὐτοῖς] 
ἶ ̓ αὐτηῖς (510), 56 εἐ οοχσσθούυστο ἰηβοσί, Β 
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449 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Δ. [γ768 Οαδϑὶϊ οἱ Βριϊ᾽ 

᾿ἀμνηστίας κατέβησαν. ὃ δὲ δῆμος ἐπὶ τῇ ἐκκομιδῇ, 
τοῦ σώματος ἐν οἴκτῳ Καίσαρος γενόμενος ἐζήτει τοὺς 

φονέας περιϑέων. οἵ δὲ τότε μὲν ἠμύνοντο αὐτοὺς 

ἀπὸ τῶν τεγῶν. εὐθὺς δὲ ἐξήεσαν αὐτῶν. ὅσοι στρα- 

τηγεῖν ἐθνῶν ὑπὸ Καίσαρος αὐτοῦ κχεχειροτόνηντο. : 
Κάσσιος δὲ καὶ Βροῦτος ἐστρατήγουν μὲν ἔτι τῆς πό- 
λεως. ἥρηντο δὲ ἐπὶ τῇ στρατηγίᾳ καὶ οἵδε ὑπὸ Γαΐου, 
Καίσαρος ἡγεῖσϑαι Συρίας μὲν ὃ Κάσσιος, Μακεδονίας 
δὲ ὁ Βροῦτος. οὔτε δὲ ἄρχειν πω τῶν ἐθνῶν πρὸ τοῦ 

χρόνου δυγύμούοε οὔτε τὸν ἐν ἄστει ψύβον ὑπομέ- τ 

γνοντὲς ἐξήεσαν ἔτι στρατηγοῦντες καὶ αὐτοῖς ἐς εὐ- 

πρέπειαν ἡ βουλὴ σίτου φροντίδαι προσέταξεν, ἵνα μὴ 

τὸ ἐν μέσῳ διάστημα φεύγειν νομίζοιντο. οἰχομένων. 

ὃς αὐτῶν Συρία μὲν καὶ Μακεδονία εἰς τοὺς ὑπάτους 

Φντώνιόν τε καὶ 4ολοβέλλαν μετεψηφέξετο, τῆς βουλῆς τ: 
πάνυ δυσχεραινούσης, ἀντεδόϑη δὲ ὅμως τοῖς ἀμφὶ 

τὸν Κάσσιον Κυρήνη τε καὶ Κρήτη ὧν ὑπεριδόντες 
ὡς βραχυτέρων ἐκεῖνον στρατὸν καὶ χρήματα ἤγειρον. 
ὡς ἐς Συρίαν καὶ Μακεδονίαν ἐσβαλοῦντες. καὶ οὗ 1: 

μὲν ἦσαν ἐν τούτοις, Τρεβώνιον δὲ ἐν σία κτείναν- 

τος Ζολοβέλλα καὶ Ζέκμον Ἀντωνίου πολιορκοῦντος 

ἐν Κελτοῖς. χαλεπαίνουσα ἡ βουλὴ 4Φολοβέλλαν μὲν 

καὶ Ἀντώνιον ἐψηφίσαντο εἶναι πολεμίους, Βροῦτον 

δὲ καὶ Κάσσιον ἐς τὰς προτέρας ἡγεμονίας ἐπανήγα- 

γον καὶ Βρούτῳ τὴν ᾿Ιλλυρίδα προσέϑεσαν τοῖς τὲ 9: 
ἄλλοις πᾶσιν ἐκέλευσαν, ὅσοι Ῥωμαίοις ἡγεμονεύουσιν 
ἐθνῶν ἢ στρατοπέδων ἀπὸ τοῦ ᾿Ιονίου μέχρι Συρίας, 
ὑπσύφνι, ἐς ὅ τι κελεύοι Κάσσιος ἢ Βροῦτος. ἐπὶ δὲ 

10. φό τς 10 φόβον] φόνον 10 1θ058αᾳ. τοῖς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον] 1. 6. 
Βχαΐύο οὖ δϑβῖο 22 γοϑὺ Κελτοῖς δα. Ο: εὐ α ποδῖβ ργαθ- 
ηυϊδϑιυιην 68ὲ 28 ἀβεμι δα οὗ, 1Π1| 8 260 οχίγ. ; 

8 24 5αα. οὗ 1Π 8 ὅ. 19 5αα. 91 8αα. 268 βΒαα. 812 Βα. 



ἢ 

Α' τούτοις Κάσσιος φϑάνει 4΄ολοβέλλαν ἐς τὴν Συρίαν 

ο΄ ἐμβαλὼν χαὶ σημεῖα τῆς ἡγεμονίας ἀνέσχε καὶ δυώ- 

δεχα τέλη στρατοῦ Γαΐῳ Καίσαρι ἐκ πολλοῦ στρατευό- 

᾿ς μενα καὶ γεγυμνασμένα προσέλαβεν ἀϑρόως" οὗ τὸ 

ξ; μὲν ὃν αὐτῶν ὃ Καῖσαρ ἐν Συρίᾳ καταλελοίπει, τὰ 

᾿ ἐς Παρϑυαίους ἤδη διανοούμενος. τὴν δὲ ἐπιμέλειαν 

αὐτοῦ ἐπιτέτραπτο μὲν Καικίλιος Βάσσος. τὸ δὲ ἀξίωμα 

εἶχε νεανίας αὐτοῦ Καίσαρος συγγενής. Σέξστος᾽ Ἰούλιος. 

ξ ἐκδιαιτώμενος δὲ ὁ Ἰούλιος τὸ τέλος ἐς τρυφὴν ἐπ- 

 χροἥγετο ἀσχημόνως χαὶ ἐπιμεμφομένῳ τῷ Βάσσῳ ποτὲ 

᾿ ἐνυύβρισε" καὶ καλῶν ὕστερον, ἐπειδὴ βραδέως ὑπήκουεν, 

ἄγειν αὐτὸν ἐκέλευεν ἕλκοντας. ϑορύβου δὲ ἀσχήμονος 

καὶ πληγῶν ἐς τὸν Βάσσον γενομένων οὐκ ἐνεγχοῦσα 

τὴν ὄψιν ἡ στρατιὰ τὸν ᾿Ιούλιον. συνηκόντισε. καὶ 

: τὸ εὐθὺς ἦν μετάνοια καὶ δέος ἐκ τοῦ Καίσαρος. συνομό- 

ὅαντες οὖν ἀλλήλοις. εἰ μή τις αὑτοῖς συγγνώμη καὶ 

πίστις γένοιτο, διαγωνιεῖσϑαι μέχρι ϑανάτου, τὸν Βάσ- 

δον ἐς ταῦτα συνηνάγχασαν. τέλος δὲ στρατεύσαντες 

ἕτερον, συνεγύμναζον ἄμφω καὶ Στάιον Μοῦρκον,. 

Πρ ὑπὸ Καίσαρος αὐτοῖς σὺν τρισὶ τέλεσιν ἐπιπεμφϑέντα. 

γενναίως ἀπεμάχοντο. Μούρκῳ δ᾽ ἧκεν ἐπίκουρος Μάρ- 

χιος Κρίσπος ἐκ Βιϑυνίας μετὰ τριῶν τελῶν ἄλλων, καὶ 

τὸν Βάσσον ἐπολιόρκουν ὁμοῦ πάντες ἕξ τέλεσιν ἤδη. 

3 8 5α. ἐστρατευμένα ταδὶ αἷς Μοπά., 568 οἵ. ργϑϑέ. 4 οὗ] 
καὶ οἱ. οι. φιυΐρρε Ο:; ἴοτῦ. ὧν βου θοπάυτη, ἀρ]οθῖο αὐτῶν ν. ὅ. 

᾿ς Οεδίοσμῃ οὗ ΠΙ 8ὶ 812---3520, Ὁ] οαάθιι οἰβάθιη ἔδυ νϑυθῖβ οο- 
ἕ οθρύδ τϑέθυθιη Ἱ{ κχεκίλιος ΒΙ1Ο, κικίλιος 95α. ἐκδιαιτώ- 

Π ὑ μενος δ᾽ ἐς τρυφὴν ὁ ̓ Ιούλιος τὸ τέλος ἐπήγετο οἱ. ΟΟὉ. Ρ. 226 601]. 
ΠῚ 8ὶ 812, τὸ τέλος ροὐϊιβ 46]. Καὶ} 16 αὐτοῖς 1101], Θοττ. Μοπᾶ. 
18 ἐς ταῦτα] ἐνταῦϑα ἱ, ἐς ταὐτὰ οἱ. Ῥοτσομῖα5 (ν. δα 1 8 ὅδ7) 
Ῥ. 182, οἵ. δὰ 1Π ὶ 814 19 Στάιον] σέξτιον γε] σέξστιον ΟἹ, 
ϑοωένι Ὁ, οἵ. δὰ ΠῚ 8ὶ 816 μοῦλκον Υ, οοπϑῦ. 21 βΒα. Μάρκιος 
Ῥεσίζοηΐαβ 114., μινούκιος 11 τὶ ργϑθίθυ Υ, ααὶ οτι., οἵ, δα ΠῚ 8ὶ 816 
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43α.Ο. 

ἘΠῚ ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. [Οαϑδύιιδ ὀμογοίψυηι οοσίξ ον -ς 

οῦῦ Κάσσιος οὖν τήνδε τὴν πολιορχίαν σπουδῇ κατα- ὅϑ 

260 

201 

28 

2ῦ9 

λαβὼν τόν τὲ τοῦ Βάσσου στρατὸν αὐτίχα παρελάμ- 

βανεν ἕκόντα χαὶ ἐπ’ ἐκείνῳ τὰ Μούρκου τέλη καὶ 
“Μαρκίου, κατά τὲ φιλίαν αὐτῷ παραδιδόντων καὶ κατὰ 

τὸ δόγμα τῆς βουλῆς ἐς πάντα ὑπαχουόντων. ἄρτι 
δὲ χαὶ ᾿λλιηνός, ὑπὸ 4΄ολοβέλλα πεμφϑεὶς ἐς 4ἴγυ- 

πτον, ἐπανῆγεν ἐξ αὐτῆς τέσσαρα τέλη τῶν ἀπὸ τῆς 

ἥσσης Πομπηίου τὲ καὶ Κράσσου διαρριφέντων ἢ ὑπὸ 
Καίσαρος Κλεοπάτρᾳ καταλελειμμένων᾽ καὶ αὐτὸν ὃ 

Κάσσιος ἐν τῇ Παλαιστίνῃ. τῶν ὄντων οὐ προπεπυ- 
δσμένον. ἄφνω περιέλαβέ τε καὶ ἠνάγκασε προσϑέσϑαι 
οἱ χαὶ παραδοῦναι τὸν στρατόν, δείσαντα τέσσαρσι 

τέλεσι μάχεσϑαι πρὸς ὀχτώ. οὕτω μὲν ὁ Κάσσιος ἐκ 

παραδόξου δυώδεχα τελῶν ἀρίστων ἀϑρόως ἐκχράτει. 
καὶ αὐτῷ τινες καὶ Παρϑυαίων ἱπποτοξόται συνεμάχουν, 
δόξαν ἔχοντι παρὰ τοῖς Παρϑυαίοις, ἐξ οὗ Κράσσῳ 
ταμιεύων ἐμφρονέστερος ἔδοξε τοῦ Κράσσου γενέσϑαι. 

ΖΔΙολοβέλλας δὲ διέτριψε μὲν περὶ τὴν ᾿Ιωνίαν, κτεί- 

νῶν Τρεβώνιον καὶ ταῖς πόλεσιν ἐπιβάλλων ἐσφορὰς 
καὶ ναυτικὸν ἀγείρων ἐπὶ μισϑῷ διὰ Δευκίου Φίγλου 

παρά τε Ῥοδίων καὶ “υχίων καὶ Παμφύλων καὶ ἐκ 
Κιλικίας" ὡς δέ οἱ τάδε ἕτοιμα ἦν, ἐπήει τῇ Συρίᾳ, 
χατὰ μὲν τὴν γῆν αὐτὸς μετὰ δύο τελῶν, διὰ δὲ τῆς 

ϑαλάσσης ὁ Φίγλος. πυϑόμενος δὲ τῆς Κασσίου στρα- 

τιᾶς ἐς Δαοδίκειαν οἰκείως ἔχουσάν οἱ παρῆλϑεν, ἐπί 

8 τὰ] τοῦ 4 {τὰν Μαρκίου οἱ. Μεπά., 86 οὗ 8α 1 8 838; 
οθέθσατση μινουκίου ἸἰὈτΐ, οἵ, 44 1Π8816 6 ἌΔλιηνὸςΥ, Αἰδίηι8 
1 ἀπὸ] ἐκ ΠῚ 8ὶ 818, αὐοὰ ρτδρἔοσθραῦ Μεπᾶ., βθὰ οὗ. δὰ 1 8 6 
8΄ διαριφέντων Β, διαριφϑέντων Ὁ 10 οὐ] οὐδὲν, αὖ Βαρὺ 1 
ΠῚ 8 819, τοδ]υἱῦ Μοπᾶ. (οὐδὲ 1116 Ο) 10 δᾶ δόξαν δαϊθοί!- 
γυχῃ ἀοβίἀογανὺ Μοπᾶ. 21 ῥωδίων Β παμφυλίων Υ 

165ᾳ. δόξαν ἔχοντι] οἵ, Ὀτυτήϑηη ΠΗ Ρ. 100 
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τε χερρονήσου συνῳκισμένην καὶ τὰ ἐχ τῆς γῆς ὠχυ- 

ρωμένην χαὶ ἐς τὸ πέλαγος ἔχουσαν ὅρμον, ὅϑεν 

ἔμελλεν εὐπορήσειν τε ἀγορᾶς ἀπὸ ϑαλάσσης καὶ ἀδεῶς, 

᾿ς ὅτε βούλοιτο, ἀποπλευσεῖσϑαι. ὧν αἰσϑανόμενος ὁ Κάσ- 

Ἢ δ σιος καὶ δεδιώς, μὴ αὑτὸν ὃ Ζ]ολοβέλλας διαφύγοι, 

᾿ τόν τε Ισϑμὸν ἔχου διστάδιον ὄντα, λίϑους καὶ πᾶσαν 

 ὕὥλην ἐξ ἐπαύλεων καὶ προαστείων καὶ τάφων συμ- 

᾿ φέρων, καὶ ἐπὶ ναῦς περιέπεμπεν ἔς τε Φοινίκην καὶ 

ΘΙ “υκίαν καὶ Ῥόδον. ὑπερορώμενος δὲ ὑπὸ τῶν ἄλλων 

πλὴν Σιδωνίων ἐπανήχϑη τῷ “Ἰολοβέλλᾳ, καὶ κατέδυ- 

᾿ς σὰν μὲν ἑἕχατέρου νῆες ἱκαναί, πέντε δὲ αὐτοῖς ἀνδρά- 

σιν εἷλεν ὃ 4Δολοβέλλας. καὶ ὁ Κάσσιος αὖϑις ἔπεμ- 

᾿ πεν ἐς τοὺς ὑπεριδόντας αὐτοῦ καὶ ἐς Κλεοπάτραν, 

᾿ τὴν Αἰγύπτου βασιλίδα. καὶ ἐς Σεραπίωνα, τὸν ἐν Κύ- 

᾿ τὸπρῷ τῇ Κλεοπάτρᾳ στρατηγοῦντα. Τύριοι μὲν δὴ καὶ 

Φράδιοι καὶ Σεραπίων, οὐδὲν τῆς Κλεοπάτρας προ- 
᾿ μαϑών, ἔπεμψαν αὐτῷ ναῦς, ὅσας εἶχον" ἡ βασιλὶς δὲ 

Κασσίῳ μὲν προύφερε λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμὸν ἐνο- 

χλοῦντα τότε Αἰγύπτῳ. διὰ δὲ οἰκειότητα τοῦ προτέρου 

τῳ Καίσαρος συνέπρασσε τῷ “]ολοβέλλᾳ. καὶ ἀπὸ τῆσδε 
τῆς γνώμης αὐτῷ καὶ τὰ τέσσαρα τέλη προπεπόμφει 

᾿ δι’ λλιηνοῦ καὶ στόλον ἄλλον ἕτοιμον εἶχεν ἐπαμύ- 

᾿ς γειν, ἄνεμοι δὲ ἐπεῖχον. Ῥόδιοι δὲ καὶ Αύκιοι οὔτε 

Κασσίῳ οὔτε Βρούτῳ συμμαχήσειν ἔφασκον ἐς ἐμφύ- 

όλια, ἐπεὶ καὶ “ολοβέλλᾳ δοῦναι ναῦς προπομπούς, καὶ 
᾿ οὐκ εἰδέναι συμμαχούσας. 

ΕΣ ἑτοιμασάμενος οὖν ὁ Κάσσιος αὖϑις ἐκ τῶν παρόν- 

᾿ς τῶν ἐπανήγετο δὶς τῷ 4]ολοβέλλᾳ᾽ καὶ τὸ μὲν πρῶτον 

4 ὅτε] χιεοι6,, ἱ. 6. ὅποι ὅ αὐτὸν 1ἸΌτΐ, οοττοχὶ 6 ἔχον Ὁ 
Ἷ προαστείων οἴ, δᾶ Π 8.328 τάφρων 10 2ὅ ἐπεὶ δὲ καὶ ἃ 
προπομποὺς {μόνον ἁαὖ ἃς Ῥτοὸ καὶ οἱ. Μαβργη. 26 συμμαχήσας 

ΠῚ ἃ, συμμαχήσειν ἴ 
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48α.0. 

ἀγχώμαλοι διεχρέίϑησαν ἀπ’ ἀλλήλων, τῇ δὲ ἑξῆς ναυ- 
μαχίᾳ ἡσσᾶτο ὃ ΖΙολοβέλλας. καὶ ὃ Κάσσιος αἰρομένου 

τοῦ χώματος ἔχοπτεν αὐτοῦ τὸ. τεῖχος ἤδη καὶ ἐσά- 

266 λξευεν. τόν τὲ νυχτοφύλακα αὐτοῦ Μάρσον οὐ δυνη- 

ϑεὶς διαφϑεῖραι διέφϑειρε τοὺς ἡμεροφυλακοῦντας ὃ 
αὐτῷ λοχαγοὺς καὶ ἀναπαυομένου τοῦ Μάρσου μεϑ' 
ἡμέραν ἐσῆλθεν, ὑπανοιχϑεισῶν αὐτῷ πυλίδων κατὰ 

261 μέρη πολλῶν. ἁλούσης δὲ τῆς πόλεως ὁ μὲν 41ολο- 
βέλλας προύτεινε τὴν κεφαλὴν τῷ σωματοφύλακι αὗ- 

τοῦ καὶ τεμόντα προσέταξε φέρειν Κασσίῳ σῶστρον τὸ 
ἴδιον. ὃ δὲ τεμὼν ἐπικατέσφαξεν ἑαυτόν. διεχρήσατο 

208 δὲ καὶ Μάρσος ἑαυτόν. ὁ δὲ Κάσσιος τὴν μὲν τοῦ 

Ζολοβέλλα στρατιὰν ἐς ἑαυτὸν μεϑώρχου. “αοδικέων 

δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τὰ κοινὰ ἐσύλα καὶ τοὺς ἐπιφανεῖς 

ἐχόλαξε καὶ τοὺς λοιποὺς ἐσφοραῖς βαρυτάταις ἐξέτρυχε, τὸ 

μέχρι τὴν πόλιν περιήνεγκεν ἐς ἔσχατον κακοῦ. ; 

209) μετὰ δὲ Δαοδίκειαν ἐπ’ ἀἌἴγυπτον ὥρμα, πυνϑα- 68 
νόμενος μὲν Κλεοπάτραν βαρεῖ στόλῳ διαπλευσεῖσϑαι 

πρός τὲ Καίσαρα καὶ πρὸς Ἀντώνιον, ἐπινοῶν δὲ κω- 

λῦσαί τε τὸν πλοῦν χαὶ τίσασϑαι τῆς γνώμης τὴν 30 
βασιλίδα καὶ πρὸ τῶνδε αὐτὴν 4ἴγυπτον ἐνθϑυμιξζό- 
μενος μάλιστα ἐν καιρῷ. τετρυμένην τε ὑπὸ λιμοῦ καὶ 

ξενικὸν στρατὸν οὐ πολὺν ἔχουσαν, ἄρτι τῶν ΄4λλιη- 

ψι, κ᾿ τὰν. 

2 αἱρομένου Υ ἔ, αἱρουμένου ὃ Ὁ 8 αὐτοῦ] αὐτὸ οἱ. ΜΌΒΡΥ., 
6Χ ν. 4 Π]υἀ Π]αὔθτη 6586 οἱ. Μοπά., αὐτῷ ταὰναϊῦ 61] ϑ95α. αὐτοῦ 
ΟἹ, οογ. Μοπμά. 11 διεχρήσατο --- 12 ἑαυτόν οτα. Ὁ 18 αὖ- 
τὸν ἱ 16 βιιρρίϊοιο αὔεοῖέ Ο, ἐκόλαξε ϑανάτῳ 8 810, Ῥθῃ 6. 
19 αἰΐουθτη πρὸς ἀοΙοπάστῃ οἱ. Μοπα. 21 πρὸ τῶνδε] πρὸς 
τῷδε οἱ. Μύβργ., Ῥχοῦ. Μοπά., βθὰ Ὅθπθ μαθϑὺ “Ἱτηρυίτηβ, δηὺθ 
οἸηηἶδ᾽ 22 τετρυμμένην ΟἹ, οοΥτ. βομν. 

4 οβὲ Μ. Οοἰανίυβ Μαγβαβ, οἵ. Βουρβθβὶ ΠΥ ῥ. 490 8βα., Εἰ ΌΘοΚ 
πῃ. 24 
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γοῦ στρατιωτῶν ἀποστάντων. οὕτω δὲ αὐτὸν ὁρμῆς 

χαὶ ἐλπίδος ἔχοντα καὶ καιροῦ ὁ Βροῦτος ἐχάλει κατὰ 
σπουδήν. ὡς ἤδη Καίσαρος καὶ Ἀντωνίου τὸν ᾿Ιόνιον 

περώντων. ἄχων μὲν δὴ Κάσσιος Αἴγυπτον ἐκ τῶν 

5 ἐλπίδων μεϑίει καὶ τοὺς Παρϑυαίων ἱπποτοξότας ἀπ- 
ἔπεμπε τιμήσας καὶ πρέσβεις πρὸς τὸν βασιλέα αὐτῶν 

ἔστελλε περὶ μείξονος συμμαχίας, ἣ μετὰ τὸ ἔργον 

᾿ ἀφιχνουμένη Συρίαν τε καὶ πολλὰ τῶν ἐγγὺς ἐϑνῶν 

μέχρι ᾿Ιωνίας ἐπέδραμε καὶ ἀνεχώρησεν. αὐτὸς δὲ ὁ 

Κάσσιος τὸν μὲν ἀδελφιδοῦν ἐν Συρίᾳ μεϑ’ ἑνὸς τέ- 
λους ἀπέλιπε, τοὺς δὲ ἱππέας προύπεμψεν ἐς Καππα- 

δοκίαν. οἱ Ἀριοβαρξάνην τε ἄφνω κατέχανον ὡς ἐπι- 

βουλεύοντα Κασσίῳ καὶ χρήματα πολλὰ τὰ ἐκείνου 

“ χαὶ τὴν ἄλλην κατασχευὴν ἐς τὸν Κάσσιον ἐπανήγαγον. 

4 Ταρσέων δ᾽ ἐς στάσιν διῃρημένων οἱ μὲν τὸν Κάσ- 
σιον ἐστεφανώκεσαν ἐλϑόντα πρότερον, οἵ δὲ τὸν Ζ1ολο- 

βέλλαν ἐπελϑόντα᾽ ἀμφότεροι δὲ τῷ τῆς πόλεως σχήματι 

ταῦτα ἔπρασσον. καὶ παραλλὰξ αὐτῶν προτιμώντων 
ἑκάτερον, ὡς εὐμεταβύλῳ πόλει χαλεπῶς ἐχρῶντο ἕἑχά- 

2 τεροι᾿ Κάσσιος δὲ νικήσας Ζ.΄ολοβέλλαν καὶ ἐσφορὰν 

ἐπέϑηκεν αὐτοῖς χίλια καὶ πεντακόσια τάλαντα. οἱ δὲ 
ἀποροῦντές τε χαὶ ὑπὸ στρατιωτῶν ἐπειγόντων ἀπ- 

αἰτούμενοι σὺν ὕβρει. τά τὲ κοινὰ ἀπεδίδοντο πάντα 

χαὶ τὰ ἱερὰ ἐπὶ τοῖς κοινοῖς. ὅσα εἶχον ἐς πομπὰς ἢ 
Ὁ ἀναϑήματα. ἔκοπτον. οὐδενὸς δὲ μέρους οὐδ᾽ ὡς ἀνυ- 

᾿ομένου, ἐπώλουν αἱ ἀρχαὶ τὰ ἐλεύϑερα᾽ καὶ πρῶτα μὲν 

ἶ 8 ἀφικομένη τααϊαὶϊν Μοπᾶ., 5βθᾶ οἵ. Βοτρ, ἀϊ58. ρ. 19 
1 δ᾽ ἐστάσιν (810) Β 16 ἐστεφάνωσαν Β 19 5αᾳ. ἑχκά- 

᾿ τεροι] ἑκάτερος οἷ. Μοπᾶ,., οοπίτα Κτναὺ ρ. ὅ, οὗ. Π 8 298, Υ 
9 191. 244. ν. οὐϊδτῃ Υ 8 406. 499 

10 τὸν μὲν ἀδελφιδοῦν] οἵ, δὰ 8 ὅ11 

43α. Ο, 

210 

211 

212 

218 

214 

Ὡτῦ 



438α.Ο. 

210 

211 

218 

219 

. Ὶ 
448 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [Ο(αβοίϊ οὐ Βγιιὶ οογιδεϊέιιηι 

ἦν παρϑένοι τε καὶ παῖδες, ἐπὶ δὲ γυναῖκές τε καὶ 
γέροντες ἐλξεινοί, βραχυτάτου πάμπαν ὥνιοι. μετὰ δὲ 

οἱ νέοι. καὶ διεχρῶντο οἱ πλέονες ἑαυτούβ, ἕως ὧδε 

ἔχοντας ὃ Κάσσιος ἐκ Συρίας ἐπανιὼν ᾧχτειρέ τε ΚΑΒ 
τοῦ λοιποῦ τῶν ἐσφορῶν ἀπέλυσε. ' 

Τάρσος μὲν δὴ καὶ Δαοδίχεια τοιάδε ἐπεπόνϑε- 

σαν, Κάσσιος δὲ καὶ Βροῦτος συμβολήσαντες ἀλλήλοιν, 

Βρούτῳ μὲν ἐδόκει τὴν στρατιὰν ἁλίσαντε χωρεῖν ἐπὶ 
τὸ μεῖξον ἔργον ἐς Μακεδονίαν" τέλη τε γὰρ ἤδη τοῖς, 

πολεμίοις ἐς τεσσαράκοντα εἶναι στρατοῦ καὶ αὐτῶν. 

διεληλυϑέναι τὸν ᾿Ιόνιον ὀχτώ" Κασσίῳ δὲ ἐδόκει τῶν. 

μὲν πολεμίων ἔτι περιορᾶν ὡς τριφϑησομένων ἐν σφί- 
σιν ἐξ ἀπορίας διὰ τὸ πλῆϑος., Ῥοδίους δὲ καὶ “Τυκίους, 

ἐξελεῖν. εὔνους τε ὄντας ἐκείνοις καὶ ναυτιχὸν ἔχον-, 

τας. ἵνα μὴ κατὰ νώτου σφίσι γίγνωνται παρὰ τὸ ἔρ-! 

γον. ἐπεὶ δὲ ἔδοξεν ὧδε, ἐχώρουν Βροῦτος μὲν ἐπὶ 
“Μυκίους, Κάσσιος δὲ ἐπὶ Ῥοδίους, τεϑραμμένος τε ἐν 
αὐτῇ καὶ πεπαιδευμένος τὰ Ἑλληνιχά. ὡς δὲ ἀρύοΝ 
στοις τὰ ναυτικὰ ἀνδράσι συνοισόμενος ἐς μάχην, τὰς 

ἰδίας ναῦς ἀνϑδον καὶ ἀνεπλήρου καὶ ἐγύμναξεϑι 
ἐν Μύνδῳ. 

ερρδέῶν δὲ οἱ μὲν ἐν λόγῳ μᾶλλον ὄντες ἐδεδοί-" 

κεσαν Ῥωμαίοις μέλλοντες ἐς χεῖρας ἱέναι, ὃ δὲ λεὼς 
ἐμεγαλοφρονεῖτο. ἐπεί οἱ καὶ παλαιῶν ἔργων πρὸς οὐχ 

9 ἤδη δηΐο τὸν ᾿Ιόνιον (γ. 11) νου Ο, Ὅθη6 11 δὰ διελη-. 
λυϑέναι, αὖ νἰἀθίαν 6χ 8 868, Ο δἀα!: οιηῇ, Οραϊοῖο θὲ Νογῦαμο. 
12 ὑπερορᾶν οἱ. Μοπᾷ., οἵ. δ 1 8192 16 6χ Ὁ, ααἱ Βεθοῦ: οὐ 
ὑρίον τὐὐγοϑηιο δομ θη 886ὲ εαἰὐιυΐδογ 6 θορῖαϑ. Βγμΐυβ αὐμογϑιι8 --- 
φγοίδοίιι5 οδὲ οἷ. Μοπᾶ. ὧδε (διελόμενοι τὴν στρατιὰ ΩΣ ἐχώρουν, 
ἱπαῦ. 21 Μύνδῳ])] ΟἩϊάο ΟἉ, οομδῦ. 2345α. δυὖ οἱ ἀθἰὁτὶ δαῦ 
σφίσι: εἶνϑ αὐτοῖς ἸΘρ] ἀαὐ ἐμνημόνευε γο]υϊῦ βοῦν. νἐμεγαλοΦΟΎΒΑΝΝ 
ἐπὶ οἵ οἱ. ΟΟΡ. Ρ. 298 5α., ἐπεί τοι Κοὶ]. Νοι Ἰϊααοὺ ᾿ 

ἴ ϑιηγύηδηη οοηνθποχτιηὖ, οἵ. Τὰν. οριῦ. 122, Ῥ]αύ. Βγαῦ. ο. 38. 
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ὁμοίους ἄνδρας ἐμνημόνευον. ναῦς τὲ καϑεῖλκον τὰς 

ἀρίστας σφῶν τρεῖς καὶ τριάκοντα. καὶ τάδε πράσσον- 380 

χες ἔπεμπόν τινας ἐς Μύνδον ὅμως, οἱ τὸν Κάσσιον 

ἠξίουν μήτε Ῥόδου καταφρονεῖν, πόλεως ἡμομαμβδηῦε 

5 ἀεὶ τοὺς καταφρονήσαντας, μήτε συνθηκῶν, αἵ Ῥοδίοις 

εἰσὶ καὶ Ῥωμαίοις, ὅπλα μὴ φέρειν ἐπὶ ἀλλήλους" εἰ 

δέ τι περὶ συμμαχίας ἐπιμέμφοιτο, ἐθέλειν παρὰ τῆς 

Ῥωμαίων βουλῆς πυϑέσϑαι, καὶ κελευούσης ἔφασαν 

συμμαχήσειν. οἱ μὲν δὴ τοιάδε μάλιστα “ἔλεγον, ὃ δὲ 281 

τὰ μὲν ἄλλα τὸν πόλεμον ἀντὶ λόγων ἔφη κρινεῖν, 

τὰς δὲ συνθήκας κελεύειν ὅπλα μὴ φέρειν ἐπ᾽ ἀλλή- 

λους. χαὶ ἐπενηνοχέναι Ῥοδίους Κασσίῳ. “]ολοβέλλᾳ 

συμμαχοῦντας. κελεύειν δὲ ἀλλήλοις συμμαχεῖν, Κασ- 

σίῳ δὲ δεομένῳ εἰρωνεύεσϑαι τὰ περὶ τῆς Ῥωμαίων βου- 

ιὁ λῆς, φευγούσης καὶ ἀλωμένης ἐν τῷ παρόντι διὰ τοὺς 

ἐν ἄστει τυράννους, οἱ δώσουσι μὲν αὐτοὶ δίκας, δώ- 
σουσι δὲ καὶ Ῥόδιοι τὰ ἐκείνων προτιμῶντες, ἣν μὴ 

ϑᾶσσον ἀνέχωνται τῶν κελευομένων. ὧδε μὲν ὃ Κάσ- 382 

σιος αὐτοὺς ἠμείψατο, καὶ οἱ εὖ φρονοῦντες 'Ῥοδέων 

3. μᾶλλον ἐδεδοίκεσαν᾽ τὸ δὲ πλῆϑος ἐδημαγώγουν Ψ4λέ- 

ξανδρός τε καὶ Μνασέας ἀναμιμνήσκοντες, ὅτι καὶ 

Μιϑριδάτης πλέοσι ναυσὶν ἐπιπλεύσειε τῇ Ῥόδῳ καὶ 

“ημήτριος ἔτι πρὸ τοῦ Μιϑριδάτου. οἱ μὲν δὴ τὸν 

Ε λέξανδρον ἐκ τούτων εἵλοντο σφίσι πρυτανούϑευ, ἥπερ 

35 ἐστὶν ἀρχὴ παρ᾽ αὐτοῖς μάλιστα αὐτοκράτωρ, καὶ ναυ- 

Ἢ αρχεῖν Μνασέαν, ἔπεμπον δ᾽ ὅμως ἐς τὸν Κάσσιον 388 

᾿ 11 {μὲν Ῥοβὺ κελεύειν διά. ΒΚ... τηϑ]ίτη ν. 18 κελεύειν δὲ 
{καὶ 14 τὰ ΚΕΙ͂], τε ΟἹ, 46]. ΒΚ. 18 ἀντέχωνται οἱ. 

ὌΒΡΥ.. ἱπαῦ. 21. 56 Μνασέας] “Μαπαββθην σοοϑὶ Ὁ 
π΄ 

34 πρυτάνεις βυτητηῖ ΒΒοἀϊοτττα τηαρ᾽βυγαῦιϑ, οὗ. Η. νη 6] 6υ, 
οἷ. ἃ. αἰΐθῃη Βμοάϊου Ρ. 289 βᾳ., πατηθτο απΐπαπθ, οὗ, Ηδττηθβ 
(1908) ». 1465αα. 320. 688 Βα. 
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450 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [τγοϊοϊαὶ Ἰοφαίὶ οταΐίο, 

ἔτι πρεσβευτὴν Ἀρχέλαον, ὃς ἐν Ῥόδῳ τὰ Ἑλληνικὰ 
διδάσκαλος γεγένητο τῷ Κασσίῳ, δεησόμενον ἤδη 

τόνδε τοῦ Κασσίου λιπαρέστερον. καὶ ἐδεῖτο. τῆς δε- 
ξιᾶς λαβόμενος. ὡς γνωρίμου. “μὴ πόλιν ἀναστήσῃς 

᾿Ελληνίδα φιλέλλην ἀνήρ, μὴ Ῥόδον φιλελεύϑερος 

ἀνήρ᾽ μηδὲ αἰσχύνῃς ἀξίωμα Ζίώριον, οὐχ ἡσσημένον, 
ἐξ οὗ γεγόναμεν, μηδὲ ἐκλάϑῃ καλῆς ἱστορίας ἧς ἔμα- 

ϑὲς ἐν Ῥόδῳ τε καὶ ἐν Ῥώμῃ. ἐν Ῥόδῳ μέν, ὅσα Ῥό- 
διοι κατὰ πόλεις καὶ πρὸς βασιλέας. ἄλλους τε καὶ 
τοὺς μάλιστα ἀμάχους δόξαντας εἶναι, Ζημήτριον καὶ 

“Μιϑροιδάτην. ὑπὲρ ἐλευϑερίας ἔπραξαν, ὑπὲρ ἧς δὴ 

καὶ σὺ φὴς τάδε κάμνειν" ἐν Ῥώμῃ δέ, ὅσα ὑμῖν αὐτοῖς 
χαϑ' ἑτέρων καὶ κατ᾽ Ἀντιόχου τοῦ μεγάλου συνεμα- 

χήσαμεν, ὧν εἰσὶν ὑπὲρ ἡμῶν ἀνάγραπτοι στῆλαι παρ᾽ 

ὑμῖν. τάδε μὲν δὴ καὶ γένους ἕνεκα καὶ ἀξιώσεως ἡμῶν 
καὶ τύχης ἐς τὸ νῦν ἀδουλώτου καὶ συμμαχίας καὶ 

προαιρέσεως ἐς ὑμᾶς, ὦ Ῥωμαῖοι. λελέχϑω" πρὸς σὲ δέ, 

ὦ Κάσσιε, καὶ αἰδώς τις ἔστιν ἐξαίρετος ἔς τε τὴν πό- 

λιν καὶ τὴν ἐν αὐτῇ τροφήν τέ σου καὶ παίδευσιν καὶ 
διατριβὴν καὶ ἑστίαν, ἣν ᾧκησας, καὶ τοὐμὸν διδασχα- 
λεῖον αὐτὸ καὶ ἐμέ, ἐλπίσαντα μὲν ἐς ἕτερα τούτοιξβ 

ποτὲ ἐναβρυνεῖσϑαι, νῦν δὲ ὑπὲρ τῆς πατρίδος αὐτὰ 
δαπανῶντα. ἵνα μηδ᾽ αὐτή σοι πολεμεῖν ἀναγκάζηται 

654. οὐχ ἡσσημένον φῬοβὺ γεγόναμεν 9 κατὰ πόλει} 
χατὰ πόλεων Υγ96] καὶ πρὸς πόλεις οἱ. ϑοῆν,., ογσα τΥὍ68 γοφοϑη6 
σ 14.5ᾳ. χιρογιην αρμα Ἠ08 οοϊρυηας α μοδῖβ ἐηβογίρίας Ὁ, 
1. 6. ὑφ᾽ ὑμῶν οὐ παρ᾽ ἡμῖν, αὐοᾶὰ Μοπά. ναοῦ τ Δ ΥΊ586, 
Ἰηϊατίδ, ΟΡΙ ΠΟΥ, οὗ. 6. ο. 5. Ὁ. ἀ6 Αβοϊορίϑαθ οὗο. Ὁ. 1. ἢ. 1. 208 
ν. 2 11 πρὸς σὲ] πρὸς σοῦ οἱ. ὅοιν., ὑτωαῖύω ἀοίδπαθθαῦ 
Κταϊ ". 41 18 ἔστιν] ἔστω οἱ. Μοπᾶ., Β5Βοα οἂνθ Εἰδύστα 
20 διατριβὴν Νδῦοξ, ἑατρικὴν 1] 21 ἐλπίσαντα μὲν Η. Βύθρῃ., 
χιυὶ ογεαϊαὶ Ο, ἔλπισον, τὰ μὲν ΟἹ 28 μηδ᾽ αὐτὴ] μὴ αὕτη 
61. Νϑῦοκ ' 



᾿.... ἀγοιοῖαο γεϑδρομο] ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Δ. 451 

Ἕ 43α.0. 
-πεπαιδευμένῳ τε ὑφ᾽ αὑτῆς καὶ τεϑραμμένῳ μηδὲ γέ- 
γηται δυοῖν ὑπ’ ἀνάγκης ϑάτερον, ἢ Ῥοδίους ἀπο- 

ϑανεῖν πάντως ἢ Κάσσιον ἡσσᾶσϑαι. συμβουλεύω δὲ 288 

ἐπὶ τῇ παρακλήσει, τοιῶνδέ σε ὑπὲρ τῆς Ῥωμαίων 

ὁ πολιτείας ἁπτόμενον ἔργων ϑεοὺς ἡγεμόνας αἰεὶ ποι- 

εἴσϑαι παντὸς ἔργου. ϑεοὺς δ᾽ ὠμόσατε. ὅτε ἡμῖν 289 

ἔναγχος διὰ Γαΐου Καίσαρος συνετίϑεσθϑε καὶ ὅπον- 

δὰς ἐπὶ τοῖς ὅρκοις ἐσπένδετε καὶ δεξιὰς ἐτίϑεσϑε, 

αἱ καὶ παρὰ πολεμίοις ἰσχύουσιν, οὐ παρὰ φίλοις καὶ 

οτροφεῦσιν; φείδου δὲ ἐπὶ τοῖς ϑεοῖς καὶ δόξης τῆς 3290 

χατὰ ἀνθρώπους" ὡς οὐδέν ἐστι συνθηκῶν παραβάσεως 

μᾶλλον, ὃ τοὺς ἁμαρτάνοντας ἀπίστους ἐς ἅπαντα ποιεῖ 

“καὶ φίλοις καὶ πολεμίοις". 

θ8 ταῦτ᾽ εἰπὼν ὁ πρεσβύτης οὐ μεϑίέετο τῆς χειρός, 291 

6 ἀλλ᾽ ἐπεδάκρυεν αὐτῇ, ὡς ἐρυϑριᾶσαι μὲν ἐπὶ τῷ σχή- 
ματι τὸν Κάσσιον καὶ παϑεῖν τι ὑπὸ αἰδοῦς, ὑφε- 

Λλόντα δὲ ὅμως εἰπεῖν" “εἰ μὲν οὐ συνεβούλευσας Ῥο- 

δίοις μὴ ἀδικεῖν με, σύ μὲ ἠδίκεις" εἰ δὲ διδάσκων 

οὐχ ἔπεισας. ἀμυνῶ σοι. ἠδικούμην δὲ δή που σα- 399 

φῶς τὸ μὲν πρῶτον ἀδίχημα συμμαχίαν αἰτῶν καὶ 

παρορώμενος ὑπὸ τῶν παιδευσάντων καὶ ϑρεψάντων, 

τὸ δὲ ἑξῆς προτιμώντων μου 4]ολοβέλλαν, ὃν οὐκ 

 ἐπαίδευσαν οὐδὲ ἀνέϑρεψαν. τὸ δὲ ἀνιαρότερον. ἐμοῦ 

1 ὁπ αὐτῆς ἱ 2 58αᾳ. Πβοάϊοβ οηῦθ8 Ὁ, ἀπᾶθ πάντας Β0Υ. 
Μεθ. 4 σεο. Ὁ 8 δεξιὰς ἐτίϑεσϑε) οἴεπαϊ Μοπά., ἐδί- 
᾿ς δότε οἱ. ἤοτν.. Ρ. 78 9 παρὰ 8πΐο φίλοις Βρτωῳ ν. δα ἃ. ἃ τη. 1 
Μ 9 5α. Ῥοβὺ τροφεῦσιν Ῥοδαϊ ᾿πέθυτορδῦιοβ βίρπατα; ἔουύ. 
βου θοπάυτη οὐ {πολὺ μᾶλλον ἄρας παρὰ --- τροφεῦσιν: γ8], αὖ 

 ΚΘΟΙ] τοο]υΐξ, ἰσχύουσι, τί οὐ παρὰ “-- τροφεῦσιν; νατῖω Βαυὰ Ῥτο- 
 ὈΒΌΠΙα ἴϑτὴ ἰθταρίανογαπὺ Μοπά. οὐ θῦν. ρΡ. 72 βα. 11 οὐδὲν 
᾿ς ἔτι ὶ 14 πρεσβύτης, εὖ Βαρτῶ ὁ ἃ τη. 100 17 οὖν ροϑὺ μὲν 
801 20 ἀδίκημα ἀρ]οθαὺ Μοπᾶ., τοϑυϊπαὶ οοχασηαῖθ ροϑὺ σαφῶς 
ἀοἸοίο οὑπὶ ΒΙβομοΐβυ Ὁ. 4417 οὐ Κυαϊὺ Ρ. 8 28 ἀνιαρώτερον 
ΟἹ, ἀνιαρότατον οἱ. Μοπά. 

209" 



48α.Ο. 

298 

294 

29ὅ 

290 

459 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. [(ἰαδβϑῦνι8 Αγο]ιοῖαο γοϑροηοὶ 

μὲν καὶ Βρούτου καὶ ὅσων ὁρᾶτε ἀπὸ τῆς βουλῆς 

ἀρίστων ἀνδρῶν φευγόντων τυραννίδα χαὶ τὴν πα- 
τρίδα ἐλευϑερούντων, ὦ Ῥόδιοι φιλελεύϑεροι., Ζ1ολο- 

βέλλα δὲ αὐτὴν καταδουλοῦντος ἑτέροις, οἷς δὴ καὶ 

ὑμεῖς εὔνως ἔχοντες ὑποκρίνεσϑε ἐξίστασθαι τοῖς ἐμ- 

φυλίοις ἡμῶν. ἔστι δὲ ἐμφύλια μέν, εἰ καὶ ἡμεῖς δυ- 

ναστείας ὠρεγόμεϑα. πόλεμος δὲ σαφὴς τὸ γιγνόμενόν 

ἐστι δημοκρατίας πρὸς μοναρχίαν. καὶ δημοκρατίαν 

ἀβοήϑητον καταλείπετε οἱ παραχαλοῦντες ὑπὲρ αὐτο- 
νομίας᾽ φιλίαν τε Ρωμαίοις προφέροντες οὐκ ἐλξεῖτε 

ἀκρίτους ἐπὶ ϑανάτῳ καὶ δημξύσει προγραφομένουξ, 
ἀλλ᾽ ὑποκχρίνεσϑε πεύσεσϑαι τῆς βουλῆς τῆς ταῦτα 
πασχούσης καὶ οὐδὲ ἀμύνειν ἑαυτῇ πω δυναμένης. ἣ 

δ᾽ ὑμῖν ἤδη προαπεκρίνατο, ἐν οἷς ἐψηφίσατο τοὺς 
ἀμφὶ τὴν ἕω πάντας ἀμύνειν ἐμοί τὲ καὶ Βρούτῳ. σὺ 

δέ, εἰ μέν ποτε ἡμῖν περικτωμένοις τι συνεπράξατξ, 
ὧν εὐεργεσίας καὶ μισϑοὺς ἀντικεκόμισϑέ που, χατα- 

λογίξῃ, ὅτι δὲ ἡμῖν ἐς τὴν ἐλευϑερίαν καὶ σωτηρίαν 

ἀδικουμένοις οὐ δυμμαχεῖτε. ἐπιλανθάνῃ" οὺς εἰκὸς 
ἦν, εἰ καὶ μηδὲν ἡμῖν ἐς ἀλλήλους ὑπῆρχεν, ἀλλὰ νῦν 

ἄρχειν ἐϑελοντὰς ὑπερμαχῆδσαι τῆς Ῥωμαίων δημοκχθα- 
τίας, Δωριέας ὄντας. οἵ δ᾽ ἀντὶ τοιούτων ἔργων Καὶ 

λογισμῶν συνθήκας ἡμῖν προφέρετε, γενομένας μὲν 

δ ὑμεῖς νῦν ἐὔνως ἱ, ἀπάθ οἷς δὴ ὑμεῖς καὶ νῦν εὔνως Οἱ. 
Μοπά., ποι τϑοῦθ, ορίποσν, νῦν ἅ6]. δοῦν. ἔχετε ἃ Ὁ 6 ἔστι) 
ἦν νοὶ ἦν δ᾽ ἂν οἱ. Μδπά., 508 οἵ, δὰ ν. Τ 1 ὀρεγόμεϑα Οἱ. 
Οὐ. Ρ. 221, οοπέτω ΒΒ ΘΗ ΚΙ] τ. 117 6011. Ὀθιποβῖμ. 18 8 1 
10 Ῥωμαίων οἱ. Μοπά., βοᾷ Ῥωμαίοις οὐτπὰ φιλίαν ἱππρθπαθμη. 
νἱἀδίαχ (Κταὺ Ρ. 18) 11 {τοὺς ἀκρίτους οἱ. Μοπᾷ., 868 δῇ. 
Το ΒῸἢ Ῥ. 88 5α. 21 ἄρχειν] ἀρχὴν; αὐοα ἀπο ὑπῆρχεν (Ὁ. ἣ 
ΘΟΙ]ΟΟΔΙῚ νο]αϊῦ, οἱ. Μοπᾶ., αὖ εὕρει τηϊ ούϊο Ἠοχπδεὶ, οἵ Π. 
160, 6, 4101 ἐθελοντὰς ϑοιν., ἐθέλοντας ἸἸΡΥῚ Σ ΐ 



᾿Οαϑοίιις Ατοϊιοῖαο γεβροημ οι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 458 

ὁ ἵν χαὶ τάσδε πρὸς Γάιον Καίφαρα. τῆσδε τῆς μοναρ- 

ὡς ἡγεμόνα" λέγουσι δ᾽ ὅμως αἱ συνϑῆκαι Ῥωμαίους 

χαὶ Ῥοδίους ἐν ταῖς χρείαις ἀλλήλοις ἀμύνειν. ἀμύνατε 

οὖν ἐς τὰ μέγιστα κινδυνεύουσι Ῥωμαίοις. Κάσσιος 

ἐἕμῖν ἐστιν ὁ τὰς συνθήχας τάσδε προφέρων καὶ ἐπὶ 

συμμαχίαν καλῶν, Ῥωμαῖος ἀνὴρ καὶ Ῥωμαίων στρα- 

τηγός, ὥς φησι τὸ ψήφισμα τῆς βουλῆς, ἐν ᾧ πάντας 

ἀκούειν ἡμῖν ἔταξε τοὺς τοῦ ᾿Ιονίου πέραν. τὰ δ᾽ 

αὐτὰ χαὶ Βροῦτος ὑμῖν προτείνει ψηφίσματα καὶ Πομ- 

δ πύιος; τὴν ϑάλασσαν ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐπιξετραμμέψης, 

τὰς δ᾽ ἱχετείας ἐπὶ τοῖς ψηφίσμασι καὶ οἵδε φάντες: 

ὅσοι φεύγουσιν ἀπὸ τῆς βουλῆς. οἱ μὲν ἐς ἐμὲ καὶ 

Βροῦτον, οἵ δ᾽ ἐς Πομπήιον. ἔστι δὲ δή που τὸ συγ- 

χείμενον, Ῥωμαίοις Ῥοδίους βοηϑεῖν, κἂν καϑ' ἕνα 

6 χρήξωσιν. εἶ δὲ οὔτε στρατηγοὺς ἡμᾶς οὔτε Ρωμαίους 

ἔτι, ἀλλὰ φυγάδας ἢ ξένους ἢ κατακρίτους. ὡς οἱ προ- 
γράψαντες λέγουσιν. ἡγεῖσϑε. οὐ πρὸς ἡμᾶς ἐστιν ὑμῖν 

ἔτι. ἀλλὰ πρὸς Ῥωμαίους, ὦ Ῥόδιοι, τὰ συγκείμενα" 

ἡμεῖς δὲ ξένοι καὶ ἀλλότριοι τῶν συνϑηκῶν ὄντες πο- 

Ὁ λεμήσομεν ὑμῖν, ἢν μὴ ἐς πάντα κατακούητε᾽". 

τοιαῦτα μὲν ὁ Κάσσιος ἐπειρωνευσάμενος τὸν Ζ0ρ- 

Ππέλοαον ἀπέλυεν, ᾿4λέξανδρος δὲ καὶ Μνασέας. οἱ Ῥο- 
δίων ἡγούμενοι. ταῖς τριάκοντα χαὶ τρισὶ ναυσὶν ἀν- 

ἤγοντο ἐπὶ Κάσσιον ἐς Μύνδον ὡς προκαταπλήξοντες 

"5 τῷ Γ- καί τί που καὶ χούφως εἶχον ἐλπίδος. ὅτι 

Ἴ τὸν» τῆσδε οἱ. Μεπᾶ., οὗ ν. 10 ὅ ὃ οχι. 1 ὁ 
τὴν ᾿ δπᾷ., οὗ, ν. 1 οὐ δὰ Τ᾽ 8 112 11 τὰς δ᾽ ἜΑΒΝΣΝ 
14 χὰν 9 ἕνα (819) Β 1ὅ χρήξουσιν 1 11 πρὸς ὑμᾶς Ο 

'Μνασέας] Μαπαξβε8 ῃ.1.Ὁ 24 Μύνδον] Θπίάιωη Ο, οοπϑύ. 
ἀΒρΥ. (οἵ. Το. 3, 51, 6), συ]ρο, 86α οἵ 8 210. δὅ9 κούφης 

1 πρὸς Γάιον Καίσαρα] οἴ. ὙΥ. Ηθῃ26, Π)6 οἰνιῤαξϊθι8 ΠΠΡΘΥΊ5, 
; ᾿ ἑαθυυπὶ 1 ἴῃ ῬΤΟΥΪΠΟΙ8. ῬΟΡῸΪΙ τοτηϑηΐ, ᾿ᾶϊβδ5. ΒΘΧΟΙ. 1892, ν. ὅ6. 
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᾿ν 
4δ4 ΒΜΦΥΛΙΩ͂Ν Δ. [ριιρηα παυαϊί5 αὐ ἈΓψνιάνιη, 

καὶ ΜΜιϑριδάτῃ ἐς Μύνδον ἐπιπλεύσαντες ἐδόχουν ἐς 

τὸ τοῦ πολέμου τέλος εὐτυχῆσαι. εἰρεσίᾳ δὲ ἐς ἐπί- 
δειξιν χρώμενοι τήν τὲ πρώτην ἡμέραν ηὐλίσαντο ἐν 

Κνίδῳ καὶ τῆς ἐπιούσης ἐπεφαίνοντο τοῖς ἀμφὶ τὸν 
Κάσσιον ἐκ τοῦ πελάγους. οἱ δὲ ϑαυμάσαντες ἀνταν- 

ἤγοντο, καὶ τὸ ἔργον ἦν ἑκατέρωϑεν ἰσχύος τε καὶ δυ- 
νάμεως" Ῥόδιοι μὲν γὰρ ναυσὶ χούφαις διεξέπλεόν τε 

τοὺς πολεμίους ὀξέως καὶ περιέπλεον χαὶ ἐπανόδοις 

ἐχρῶντο, Ῥωμαῖοι δὲ ἐπὶ νεῶν βαρυτέρων, ὅτε συμ- 
πλακεῖεν. ἀπὸ βαρυτέρας δύμης ἐπεβάρουν ὥσπερ ἐν 

πεζομαχίᾳ. τοῦ δὲ Κασσίου πλήϑει νεῶν τὰς πολε- 

μίας περιλαβόντος, οἱ μὲν Ῥόδιοι περιπλεῖν ἔτι καὶ 
διεχπλεῖν οὐκ ἐδύναντο, ἐμβάλλουσι δ᾽ αὐτοῖς μόνον. 
ἐκ τοῦ μετώπου καὶ ἀναχωροῦσιν ἡ μὲν ἐμπειρία δὲ- 
έφϑαρτο [ὑπὸ τῆς στενοχωρίας κεκυκλευμένοις, αἱ δὲ 1 

ξωβολαὶ καὶ ᾿ἀποσιμώσεις ἐς βαρυτέρας τὰς Ῥωμαίων 

ναῦς ἀσϑενεῖς ἐγίγνοντο, Ρωμαίοις δ᾽ ἦσαν ἐς χουφο- 
τέρας εὔτονοι, μέχρι 'Ῥόδιαν μὲν τρεῖς αὐτοῖς ἀνδρά- 
συν ἐλήφϑησαν καὶ δύο ἀνερράγησάν τε καὶ κατέδυσαν 
καὶ αἱ λοιπαὶ βεβλαμμέναι διέφυγον ἐς τὴν Ρόδον, αἵ 3, 

δὲ Ῥωμαίων ἅπασαι μὲν ἐπανῆλθον ἐς Μύνδον, ἐπ- 

εσχευάξοντο δὲ καὶ τούτων αἵ πλέονες βλαβεῖσαι. 
τοῦτο μὲν δὴ τῆς ἐν Μύνδῳ Ῥωμαίων τε καὶ Ῥο- ἢ 

δίων ναυμαχίας τέλος ἦν, καὶ αὐτὴν γιγνομένην ὁ 
Κάσσιος ἀπὸ ὄρους καϑεώρα᾽ ὡς δὲ ἐπεσκεύασε τὰ 3! 

28αᾳ. ἐπίδειξιν] ἔπειξιν οὐτὰ ΤΎγνεϊδο δαϊῦ. Πα. η. ΥΠ 
ΒΟ. ΒΙκ.; τϑοῦθ στϑϑξαϊψωγιὑ Μομπᾶ. 6011. ὕδ85. Ὦ. 417, 88, ὃ 
4 ἐπεμφαίνοντο (510) 2 6 τε καὶ] τὲ τοῦ ἃ  ἧἹἔ διεξέπλεόν τὲ 
Ηδσν.. Ρ. 18, οἵ, ϑέϊαιυ Βοῖββ. δ Ὅδ88. Ὁ. 89, 42, 2, διέπλεόν τὲ 
Οἱ, ναϊρὸ 9 (ὄντες ὅτε οἱ. Μοῃά., βθᾶ οἵ δὰ 1 8 296 ᾿ 
18 διεπλεῖν (510) ἐμβάλουσι (βἰ0) Β 1ὅ κεκυκλωμένοις 
οἱ, Ο. Βύθρῃ., βθὰ οὗ 8 481 : 

ς΄. 



᾿Οοίνια ἩΠποάνιηι οὔδει] ἘΜΦΎΔΙΩΝ Δ. 4δῦ 

σκάφη. διέπλευσεν ἐς “ώρυμα, Ῥοδίων τι φρούριον 

ἐν τῇ περαίᾳ, καὶ τὸ πεξὸν ἐς τὴν ἹῬύδον διεβίβαξεν 

ἐπὶ ὁλκάδων ὑπὸ Φαννίῳ τε καὶ Δέντλῳ. αὐτὸς δὲ 
ἐπέπλει ταῖς ὀγδοήκοντα ναυσὶν ἐσκευασμέναις ἐς τὸ 

φοβερώτατον καὶ περιστήσας τῇ Ῥόδῳ τὸ πεζὺν ὁμοῦ 

᾿χαὶ τὸ ναυτικὸν ἡσύχαζεν ὡς ἐνδωσόντων τι τῶν πολε- 
᾿μίων. οἱ δὲ ἐπανήχϑησαν μὲν αὖϑις εὐθαρσῶς, δύο 

δὲ καὶ τότε ναῦς ἀποβαλόντες συνεκλείσϑησαν. καὶ 

ἀναδραμόντες ἐπὶ τὰ τείχη πάντα τε ὅπλων ἐπλήρουν 
ιὸ χαὶ ἀπεμάχοντο ὁμοῦ τοὺς περὶ τὸν Φάννιον ἀπὸ τῆς 

᾿ γῆς ἐνοχλοῦντας καὶ τὸν Κάσσιον τοῖς πρὸς ϑαλάσσῃ 

τείχεσι τὸ ναυτικὸν οὐκ ἀνέτοιμον ἐς τειχομαχίαν ἐπ- 

ἀγαγόντα ἐλπίξων γάρ τι τοιοῦτον ἐπεφέρετο πύρ- 

γους ἐπτυγμένους. οὗ τότε ἀνίσταντο. Ῥόδος μὲν δὴ 

ι δύο πείραις καμοῦσα ἔκ τε γῆς καὶ ϑαλάσσης ἐπολι- 

ορχεῖτο᾽ καὶ οὐδέν, ὡς ἐν ἔργῳ ταχεῖ καὶ ἀδοκήτῳ, 

παρεσχεύαστο αὐτοῖς ἐς πολιορκίαν. ὅϑεν ἦν εὔδηλον 

ἁλώσεσθαι τάχιστα τὴν πόλιν ἢ χερσὶν ἢ λιμῷ" καὶ 

ι τάδε Ῥοδίων οἱ συνετώτερον καϑεώρων, καὶ Φάννιος 

8 αὐτοῖς καὶ Πέντλος διελέγοντο. γιγνομένων δ᾽ ἔτι τού- 

τῶν ἄφνω Κάσσιος ἦν ἐν μέσῃ τῇ πόλει μετ᾽ ἐπιλέκτου 

στρατοῦ, βίας μὲν οὐδεμιᾶς φανείσης οὐδὲ χλιμάχων 

ἔργου. εἴκαζον δὲ οἱ πολλοί, καὶ δοκεῖ γενέσϑαι. τοὺς 

ἐ ἐπ ,8 φανίῳ 00 10. 19 φάνιον (-ος) 70 12 ἀνέτοιμον 
(ὔνν οἱ. Μοπᾶ., οὗ δά 1 8 296 18 (ἔσεσϑαι» ἐπεφέρετο οἱ. 
Μοπά.. νυἱχ σϑοΐβ 16 ὡς ἐνεργῶ τάχει ΟἹ, οοΥΥ. οι. οχ 
19 ῥωδίων Β 28 ἔργον ἃ δοκεῖ, απο ἴατὰ Μοπα. ἀθβίθγα- 
γογαῦ, ΒΟΥ͂ΡΒΙ, ἐδόκει ΠΥ], (ὃ) καὶ δοκεῖ οἱ. Νάθποκ ᾿ 

Ἢ 1 Λώὠρυμα] οἴ. Βοππάοτῇ, Πιοΐδθῃ ἴπὶ ΠΥ Κίθη πὰ Καυίθη Ὁ. 28 5α. 
8 6 ΒΆΠΗΙ1Ο οὗ ΒοΥρΉΘΒΙ 1. 287, ὙΥΊ]ΘτηΒ 1 Ρ. 481 π. 149. ΚΙοΘνο- 
 Κογη ῥ. 49, ΒΙΌΌΘΟΚ ἢ. 86 οὐ 221: Ηἴο ΕΠηΪῸ5 δ] 15 νἱἀθῦασ δίααθ 
αἱ 8 864 οὐ Υ᾽ 8 ὅ19 οοπηηπηθτηογαξαγ. 6 Τιϑπέαϊο οἵ, δὰ Π 8 800 
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456 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. [Πλοάνι οαρίψιιν δὲ ριινυθέο. 

χαρίεντας αὐτῷ τῶν πολιτῶν ὑπανοῖξαι πυλέίδας ἐλέῳ, 

τῆς πόλεως καὶ προμηϑείᾳ τροφῶν. : 

ὧδε μὲν ἑαλώκει Ῥόδος, καὶ Κάσσιος ἐν αὐτῇ πρου- 
χάϑητο ἐπὶ βήματος καὶ δόρυ τῷ βήματι παρεστήσατο 

ὡς ἐπὶ δοριαλώτῳ. ἀτρεμεῖν τε κελεύσας τὸν στρατὸν: 
ἀκριβῶς καὶ ϑάνατον ἐπικηρύξας. εἴ τις ἁρπάσειεν ἢ 
βιάσαιτό τι. αὐτὸς ἐξ ὀνόματος ἐκάλει Ῥοδίων ἐς πεν- 

τήκοντα ἄνδρας καὶ ἀχϑέντας ἐχόλαξε ϑανάτῳ᾽ ἕτέ- 

ροις δέ, ἀμφὶ τοὺς πέντε καὶ "ἴσαν, οὐχ εὑρεϑεῖσι, 
φυγὴν ἐπέταττεν. χρήματα δὲ ὅσα ἦν ἢ χρυσὸς ἢ ἄρ- 1 
γυρος ἐν ἱεροῖς τὲ καὶ δημοσίοις. πάντα συλήσας ἐκέ- 

λευσε καὶ τὸν ἰδιωτικὸν ἐκφέρειν τοὺς χεχτημένους 

εἷς ἡμέραν ῥητήν" καὶ ἐπεκήρυξε τοῖς μὲν ἐπιχρύψασι. 
ϑάνατον., τοῖς δὲ μηνύσασι δεκάτην, δούλοις ὃς καὶ 
ἐλευϑερίαν. οἱ δ᾽ ἐν μὲν ἀρχῇ πολλοὶ συνέχρυψαν, οὐκ τ 
ἐς τέλος ἐλπίζοντες ἀφίξεσθαι τὴν ἀπειλήν" διδομένων. 

ὃς τῶν γερῶν καὶ (κολαξομένωνΣ τῶν μηνυομένων. 

ἔδεισάν τε καὶ προϑεσμίαν ἑτέραν λαβόντες οἱ μὲν 
ἐκ γῆς ἀνώρυσσον, οἱ δὲ ἐκ φρεάτων ἀνίμων,. οἱ δὲ 
ἐξέφερον ἐκ τάφων πολὺ πλέονα τῶν προτέρων. 3, 

αἱ μὲν δὴ Ῥοδίων συμφοραὶ τοιαίδε ἦσαν. καὶ ἢ 

“Δεύκιος Οὐᾶρος αὐτοῖς μετὰ φρουρᾶς ὑπελέλειπτο" ὃ 
ὃὲ Κάσσιος ἡδόμενος τῇ ταχυεργίᾳ τῆς ἁλώσεως καὶ 

τῷ πλήϑει τῶν χρημάτων ἐπέταττεν ὅμως καὶ τοῖς 
ἄλλοις ἔϑνεσι τῆς Ἀσίας ἅπασι φόρους ἐτῶν δέκα ὄυμνν 

1 καὶ δηΐθ ἐλέῳ δᾶ. ἃ 2 ἴῃ προμηϑείᾳ τροφῶν βἴπθ. 
οαθδῶ ΠΒαρϑὶὺ βοῦν. ὅ δοριαλώτοις οἷ. Μίομᾷ., βθᾷ ϑὐϊδιη βίπρ. 
Ὀθπη6 Βαθοῦ 10 Ῥυΐὰβ ἢ οἱ. Υ͂ 11 5α. ἐχέλευσε Ροβὺ ἐκ- 
φέρειν κα 12 τὰ ἰδιωτικὰ ταα!ϊαϊῦ Μοῃά., αὖ οἵ. 8 841, αυθχι 
Ἰοοῦτα δὐΐϑτη τορι Ρ. 441 οοτηραταῦ, 18 μὲν οἵ. Ὁ 
ἔτι κρύψασι ἱ 11 {ζκολαξομένων» ϑοιν., κτεινομένων δα: 
Μύβργυ. 20 τάφρων 1 ὲ 



Ι Οαϑοίνιϑ εἐ ΟἸοοραίγα; Βυιάι5] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 451 

φέρειν. χαὶ οἱ μὲν ἐπράσσοντο συντόνως. ἐξαγγέλλε- 

“ται ὃὲ αὐτῷ Κλεοπάτρα μέλλουσα διαπλεῖν μεγάλῳ 

στόλῳ καὶ παρασκευῇ βαρυτάτῃ πρὸς Καίσαρά τε καὶ 

Ἀντώνιον" τὰ γὰρ ἐκείνων αἱρουμένη χαὶ τέως διὰ 

τὸν πρότερον Καίσαρα, τότε μᾶλλον ἡρεῖτο διὰ τὸν 

ἐχ Κασσίου φόβον. ὃ δὲ Μοῦρκον μετά τε ὁπλιτῶν 

ἀρίστου τέλους καὶ τοξοτῶν τινων ἐπὶ νεῶν ἑξήκοντα 

᾿ χαταφράχτων ἐς Πελοπόννησον ἔπεμπε ναυλοχεῖν περὶ 

Ταίναρον, οὐὐ περισυράμενος ἐκ τῆς Πελοποννήσου λείαν, 

) ὅσην ἔφϑασε. 

᾿ς τὰ δ᾽ ἀμφὶ “υχίαν καὶ Βροῦτον. μιχρὰ καὶ τῶν 

ἢ μῳὶ τοῦτον ἐς ὑπόμνησιν ἀναλαβόντι ἄνωθεν, ἦν 

τοιάδε. ἐπειδὴ παρὰ Ἡπουληίου στρατιάν τέ τινα εἰλή- 

φει, ὅσην ἤπουλήιος εἶχεν, καὶ χρήματα ἐς ἑξακισχίλια 

: καὶ μύρια τάλαντα, ὅσα ἔκ τῶν φόρων τῆς “σίας 

 συνείλεχτο, παρῆλθεν ἐς Βοιωτίαν. ψηφισαμένης δὲ 

αὐτῷ τῆς βουλῆς τοῖς τὲ χρήμασιν ἐς τὰ παρόντα χρῆ- 

ὅϑαι χαὶ Μακεδονίας ἄρχειν χαὶ τῆς ᾿Ιλλυρέδος ἐπὶ 

τῇ Μακεδονίᾳ, τὰ μὲν ἐν τοῖς ᾿Ιλλυριοῖς τρία τέλη 

30 [τοῦ] στρατοῦ παραλαμβάνει. Οὐατινίου τοῦ πρότερον 
᾿ ἥ 
ἵ 

Ἶ 2 διαπλευσεῖσϑαι οἱ. Μοπᾶ., 5ρα οὗ δὰ 1 8 82 ὅ ἡρῆτο ἔ 
θ μοῦλκοννῦ᾽ 8 5αᾳ. δαὺ ναυλοχεῖν { Κλεοπάτραν καὶ ἐναυλόχειΣ 
περὶ Ταίναρον ααὖῦὺ οὔτι Ὁ περισυράμενον οὐ ν. 10 φϑάσειε (οἴ. 
δὲ 8 98) Ξουθοπάστη οἱ. ὅθι. απθοτατα Π1π8 ρτδοία!!, Ἰδουπδπι 
ἀυϊάθιη βρη ἤοδηβ ροβὺ Ταίναρον; Θχοϊδογηῦ ἔδσθ ζχαὶ ἐναυ- 
λόχει γ6]. βστη.0 [17 αὐτὸν οἱ. Μοπᾶ., 568 οἵ. δὰ Π 8 5838 
19 τοῖς οἴη. ἃ 20 τοῦ δηΐθ στρατοῦ βιιβρ. βοῦν. 46]. Με6πα. 

 οατενίου 8, οὐατεννίου ΒΌξΞ προτέρου Υ, γαέϊγυϊο φινὲ ἑνιηο 
 Πϊυγὶο ργαοογα Ὁ, ἀπο πἰβὶ ρούϊαβ ἰδοῦπα Ῥυϊουτῖβ Οδθβαυὶβ᾽ 

᾿ πιθιποτίδ ρβογρύδ ϑββϑὺ (οἵ. ΠΙγυ. ὁ. 18), ρτοθαν Μοπᾶ. Αὐ Αρρ. 
πρότερον 5ἴη0 ἀαΡΪο ἰπθ]]οχὶδ δπέθ Βταξατα᾽ 

18 οεὐὺ Μ. ἀρυϊθῖτιβ ργὸ απδοβίοσο ἀβίδθ, οὗ Τιᾶηρσθ, ΚΒ. 
ΑἸδουί. ΠΙΞ τ. ὅ21; Οδηίθι, ὙΟΟμθηβοῦτν. ἔς ΚΙ888. ΡΆ11Ο]. 189 
Ῥ. 68 βα. (οἵ. ΠΙ 8 269) 
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458 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Δ. [Βυιυέὶ οορίαθ. Ῥοϊοηιοογαίία ὦ 

ἄρχοντος ᾿Ιλλυριῶν παραδόντος. ἕν δὲ ἐκ Μακεδονίας 

ἀφείλετο Γάιον, τὸν ἀδελφὸν Ἀντωνίου. τέσσαρα δὲ 
ἐπὶ τούτοις ἄλλα συναγαγὼν ὀχτὼ τὰ πάντα εἶχε, 
Γαΐῳ Καίσαρι τὰ πολλὰ αὐτῶν ἐστρατευμένα. εἶχε δὲ 

καὶ ἱππέων πλῆϑος καὶ ψιλοὺς καὶ τοξότας. καὶ τοὺς 

“Μακεδόνας ἐπαινῶν ἐς τὸν ᾿Ιταλικὸν ἤσκει τρόπον. 

ἀγείροντι δὲ αὐτῷ στρατὸν ἔτι καὶ χρήματα συντυχία 

Θράκιος τοιάδε γίγνεται. Πολεμοκρατία. γυνή τινος 

τῶν βασιλίσκων, ἀναιρεϑέντος αὐτῇ τοῦ ἀνδρὸς ὑπὸ 

ἐχϑρῶν δείσασα περὶ τῷ παιδὶ ἔτι ὄντι μειρακίῳ, ἧκεν 

αὐτὸν φέρουσα καὶ ἐνεχείρισε Βρούτῳ, ἐνεχείρισε δὲ 
καὶ τοὺς τοῦ ἀνδρὸς ϑησαυρούς. ὃ δὲ τὸν μὲν παῖδα 

Κυξικηνοῖς ἀνατρέφειν παρέδωκε, μέχρι σχολάσειεν ἐπὶ 
τὴν βασιλείαν καταγαγεῖν, ἐν δὲ τοῖς ϑησαυροῖς εὗρε 

παράδοξον χρυσίου τι πλῆϑος καὶ ἀργύρου. καὶ τοῦτο 
μὲν ἔκοπτε καὶ νόμισμα ἐποίει" ὡς δὲ ἦλϑέ τε ὃ Κάσ- 

σιος καὶ ἔδοξε Δυχίους καὶ Ῥοδίους προεξαιρεῖν, ἐτρά- 

πὲέτο “υκίων ἐπὶ Ξανϑίους πρώτους. οἵ δὲ τά τε προ- 

ἄστεια σφῶν καϑεῖλον, ἵνα μὴ ἐς κατάλυσιν αὐτοῖς ὃ 

4 γαΐ καίσαρι (510) Β 6 ἐπαινῶν ποπ γοτυὺ Ὁ, οἵ. δὰ ΠῚ 
8 324 158α. συντυχία Θράκιος] ἐς Τηγαοία γον Ο, Ὠωθδῦ 
βοθν.; Θρῴάκιος ἀθ]οτὶ οὖ Θρᾳκίων ἀηΐθ βασιλίσκων Δα] νοϊαϊῦ 
Ἡοττ. Ρ. 18. Ἰηὐθρτῶ σου ἐγοαϊίῳ ραίαν! Μοπαᾶ. 9 βασιλίσκων 
βοῦν. σοσιῖὶ οὐδάσην μον Ὁ, βασιλικῶν ΟἹ 10 μειρακίῳ 
ΒΟΥΡΒΙ βθουύαβ Μϑηᾶ., παιδίῳ 6. ΒΙκ. οὐ Μοῃά. 1ρ86, παιδὶ ΟἹ, 
ἐμζαπίο Ὁ 1δὅ τι] τὲ οὕτῃ Ὁ βου. ΒΚ. οὐ Μεπᾶ. 18 5α. προά- 
στεια] οἵ. δὰ ΤΙ ὃ 28 

8 8α. ἀθ Ῥοϊοιηοογαύία οἰσβαθθ 8110 οὗ. αὐδ ἰηύθ 856 α18- 
βϑῃὐθηῦθθ ἀϊβραίαπύ Μοτήσηβθη, ΕΡἢ. θρίρυ. 2 (1876) ρ. 261 8αα.; 
Ῥριτοῦ, Μόχηοϊγθβ α Ἄτοῃόο!. (1875) ». 218 5ᾳ., Ὀι θη Ὀο θυ, 1. α. 
1Π,11. δὅ3 οὐ δὅ8, μοστν, ασίθοι. ΒΔ Θ ΒΟ ῃγ. (1888) Ρ. 324 8α.. 
Φουρίη, θυαθ ἀθ5 ὀὐπᾶθβ στθοα. 6 (1898) Ρ. 1. 22 16 ἀθ Β18 
ΠΌΤΩΙΐβ οἵ. ν. 58 116ῦ, Βρθβοῦσ. ἃ. πθκοα Μάπζοι ΠῸ ῥ. 28 
18 βαᾳ. 46 6110 Τιγοϊοτατη οὗ, Ο. ΤΥΘΌΡου, αθβ0}. ἃ. γκιοὺ (1887) 
Ῥ. 192 βαα., 46 ΧΦ ΒΙοσατα ἀστῦθ Βοηπᾶοτχῇ (γ. δὰ 8 805) Ὁ. 84 856ᾳ. 

710 



ΕῚ Βυγιένβ Χαρίϊοηι οὐδ οι] ἘΜΦΎΥΛΤΙΩΝ Δ, 459 

᾿ Βροῦτος μηδ᾽ ἐς ὕλην ἔχῃ χρῆσϑαι, καὶ τὴν πόλιν 

ῇ περιταφρεύσαντες ἀπεμάχοντο ᾿ἀπὸ τῆς τάφρου, τὸ μὲν 

᾿ βάϑος οὔσης πεντήκοντα ποδῶν βαϑυτέρας. τὸ δὲ πλά- 

᾿ τὸς χατὰ λόγον τοῦ βάϑους. ὥστε παρ᾽ αὐτὴν ἑστῶτες 

ἔχοντες ἀπέρατον. ὃ δὲ Βροῦτος αὐτὴν ἔχου βιαξόμε- 
νος χαὶ σχεπαστήρια τῶν ἐργαξομένων προυτέϑει καὶ 

τὸν στρατὸν ἐς ἡμέραν χαὶ νύκτα ἐμέριξε. καὶ τὴν ὕλην 

μαχρόϑεν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἀγῶσι, σὺν δρόμῳ καὶ βοῇ 

10 μετέφερεν, οὐδὲν ἐκλείπων σπουδῆς καὶ πόνου. ὅϑεν 

αὐτῷ τὸ ἔργον ἐλπισϑὲν ἢ οὐκ ἔσεσϑαι κωλυόντων 

{τῶν πολεμίων ἢ πολλοῖς μησὶ μόλις ἔσεσϑαι. ὀλί- 

77 γαις ἡμέραις ἐξείργαστο, καὶ οἱ Ξάνϑιοι κατακλεισϑέν- 

᾿ τὲς ἐπολιορχοῦντο. καὶ αὐτοῖς ὃ Βροῦτος τοὺς μὲν ἐκ 

᾿ 16 μηχανημάτων εἰς τὰ τείχη, τοὺς δὲ ἐκ ποδὸς ἐπῆγεν 

᾿ ἐπὶ τὰς πύλας καὶ πάντας ἐνήλλασσε συνεχῶς. οἱ δὲ 

ἀχμῆσιν αἰεὶ κεκμηκότες συμφερόμενοι καὶ τετρωμένοι 

πάντες. ὅμως ὑπέμενον. ἕως σφίσιν αἱ ἐπάλξεις διέμε- 

νον. ὡς δὲ καὶ αὗται κατεσύρησαν καὶ οἱ πύργοι διερ- 

᾿φορώγεσαν, ὑποτοπήσας τὸ ἐσόμενον ὃ Βροῦτος ἐκέλευσε 

τὰς ἐφέδρους τῶν πυλῶν τάξεις ἀποστῆναι" καὶ οἱ 

Ξάνϑιοι νομίσαντες ἀφυλαξίαν χαὶ ἀμέλειαν εἶναι 

νυχτὸς ἐξέδραμον μετὰ λαμπάδων ἐπὶ τὰ μηχανήματα. 

Ἐαχὺ δὲ ἐκ συνθήματος αὐτοῖς τῶν Ῥωμαίων ἐπιδρα- 

385 μόντων, συνέφευγον αὖϑις ἐς τὰς πύλας" καὶ τῶν φυ- 

Ε 

6 ἀπέρατον, αποὰ οἱ. Νδίοκ, παροὺ Β, ἀπέραντον οδἰοτὶ 
ῤ ἴ προυτέϑει (810) Β 9 ὥσπερ ἐν τοῖς ἀγῶσι Ῥοβὺ βοῇ οΟἸ]οοατὶ 
ἱ τηϑ] πθυηὺ βοῦν. οὐ Μϑηά., ποῖ τθοΐθ, οἵ. βἰτηΐΐθια οο]]οοδἐοηθτα 
Ε΄ 98 38ῦ 10 ἐκλείπων] ἀπολείπων ταὺ ἐλλείπων οἱ. θεν. Ρ. 18, 
᾿ς 868 οὗ Ηδηπ. 6. 38 οΣίτ. οὐ ο. δδ, γ. οὐΐδτη δὰ 1 8 838 12 τῶν 

Θὰ. Μοπᾶ. 19 αὗται Μοεπᾶ., οὐ {Πα Ο, αὐταὶ ΟἹ 2ὅ συνέ- 
: φυγον ταδὶ Μοπά., οἵ. φῬτϑοϑῖ. 7: 

“πἠχόντιξόν τε καὶ ἐτόξευον ὥσπερ ἐν μέσῳ ποταμὸν. 

42 α.! 
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460 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. [Βνωέμε Χαηέω, οὐδίάδὲ ΟῚ 

λάχων αὐτὰς προαποκλεισάντων ὑπὸ δέους. μὴ συν- 

ἑσπέσοιεν οἱ πολέμιοι, φϑόρος ἦν Ξανϑίων πολὺς ἀμφὶ 
ταῖς πύλαις ἀποκεχλεισμένων. 

οὐ πολὺ δὲ ὕστερον ἐξέδραμον αὖϑις οἱ λοιποὶ περὶ 18 

μεσημβρίαν. ἀναχωρούσης πάλιν τῆς τάξεως. καὶ ἐν- 5 
ἕπρησαν τὰ μηχανήματα ἅπαντα ἀϑρόως. πεπετασμένων 

δ᾽ αὐτοῖς τῶν πυλῶν διὰ τὸ πρότερον πάϑος, συν- 
εὐσέπεσον ἀμφὶ δισχιλίους μάλιστα Ρωμαίων. καὶ ἕτέ- 

ροις δὲ εἰσωϑιζομένοις ἀμφὶ τὴν εἴσοδον ἐπέπεσον αἰ- 

φνίδιον αἱ πύλαι, εἴϑ᾽ ὑπό του ᾿Ξανϑίων εἴτε καὶ τὸ 

αὐτομάτως τῶν χαλαστηρίων διαρραγέντων. ὥστε τῶν 

ἐσβιασαμένων Ῥωμαίων τοὺς μὲν ἀπολέσϑαι. τοὺς δὲ 
ἔνδον ἀποληφϑῆναι, τὰς πύλας οὐ δυναμένους ἔτι ἀνα- 

σπάσαι. χωρὶς ἀνασπαστηρίων γενομένας. βαλλόμενοι 

δ᾽ ἐν τοῖς στενωποῖς ἄνωϑεν ὑπὸ τῶν Ξανϑίων. βια- τὸ 

σάμενοί ποτε μόλις ἐς τὴν ἀγορὰν ἐγγὺς οὖσαν διέδρα- 

μον κἀνταῦϑα τῶν μὲν συμπλεκομένων σφίσι χρα- 

τοῦντες. τοξευόμενοι δὲ χαλεπῶς καὶ οὐδὲν ἔχοντες 

αὐτοὶ τόξον ἢ ἀκόντιον, παρὰ τὸ Σαρπηδόνειον, ἵνα 

μὴ κυχλωϑεῖεν, διέδραμον. οἱ δ᾽ ἔξω τείχους Ρωμαῖοι 30 
περὶ τῶν ἔνδον ἀγαναχτοῦντές τε καὶ δεδιότες, Βρού- 
του περιϑέοντος αὐτούς. ἐς πᾶσαν ἐμερίξοντο πεῖραν, 
οὔτε τὰς πύλας δυνάμενοι ῥῆξαι σιδήρῳ περιβεβλημέ- 
νας. οὔτε χλιμάχων ἢ πύργων ἐμπεπρησμένων εὐπο- 

ροῦντες. ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐσχεδίαξον κλίμακας. οἱ δὲ κεραίας 535 
Ξλόξεαν τ ΞΣΝΑΡΟ, παρ προ εις. ξθι αἰδῶ " 

ῷ πολὺς δῶ, πολλὺς ἴ, πολλὸς ΒΌ ὃ ταῖς πύλαις, ΘΟΥΥ. 
ΟΧ τὰς πύλας, Β ἀποκεχλειμένων ΒΌΪ 4 περὶ] μετὰ 
ὅ ἀναχωρησάσης οἱ. Μοπᾷ., 8ρα οὗ, ρταρῖ. 10 εἶθ᾽ νυ ((ὰ οχέν. υ.) 
ὑπὸ Β 18 ἀπολειφϑῆναι Ὁ 11 5ᾳ. χἀνταῦϑα --- κρατοῦντες 
οτῃ. 16 19 σαρπηδόνιον, 568 « ΘΟΥΤ. 1 εἰ, Ὁ 234 ἐμπεπρησ- 
μένων βα8ρ. Μοπᾷ., ζ{ᾶτεν ἐμπεπρησμένων οἱ. Νδποκ, {ἀντὶ τῶν) 
ἐμπεπρησμένων ΚΟΙ] 



 Χαρίϊιιδ α Βγιῖο οαρτένγ)] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 401 

᾿ς τοῖς τείχεσι προστιϑέντες ὡς διὰ κλιμάκων ἐπεχείρουν, 

οἱ δὲ χαὶ σιδήρια ὀξέα καλῳδίοις περιτιϑέντες ἐσφεν- 

δόνων τὰ σιδήρια ἐς τὸ τεῖχος ἄνω καί, ὅτε κατα- 

᾿ς γείτονες. διὰ τὴν ἐς τοὺς Ξανϑίους ἔχϑραν τῷ Βρούτῳ 

συμμαχοῦντες, διὰ τῶν χρημνῶν ἐπετροβάτουν ἄνω" 

καὶ αὐτοὺς ἰδόντες οἱ Ῥωμαῖον ἐμιμοῦντο ἐπιμόχϑως. 

βάντες καὶ πυλίδα ἀνέῳξαν, ἣ προεσταύρωτο πυκνο- 

τὸ τάτοις σταυροῖς. καὶ τοὺς εὐτολμοτάτους αἰωρουμένους 

ὑπὲρ τὰ σταυρώματα ἐσεδέχοντο. καὶ πλείους γενόμενοι 

τὰς πύλας ἔχοπτον. οὐ περιβεβλημένας ἔτι τῷ σιδήρῳ 
Ἁ 3 ξ΄ ᾽ -" ΟΡ μὴ Φ. Ἷ 

τὰ ἐντός. ἀντικοπτόντων αὐτοῖς ἅμα ἔξωϑεν ἑτέρων ἐς 

Ε 

ἢ ἢ 

Ζ 
᾿ 

ἢ 

τό πάνυ βοῇ τοῖς ἀμφὶ τὸ Σαρπηδόνειον οὖσι Ῥωμαίοις 

᾿ς ἐπιϑεόντων, δείσαντες ὑπὲρ αὐτῶν, ὅσοι περὶ τὰς πύ- 

λας ἔνδοϑέν τε καὶ ἔξωϑεν αὐτὰς ἔχοπτον. ὑπὸ μανιώ- 

δους ὁρμῆς ἐβιάζοντο χαὶ διαρρήξαντες ἐσέδραμον 

οαρ ἀϑρόοι, δύνοντος ἄρτι τοῦ ϑεοῦ. μετὰ ἀλαλαγῆς, ἵνα 

9 παγείη τινὰ αὐτῶν, ἑαυτοὺς ἀνίμων. Οἰνοανδεῖς δὲ 382 

καὶ πολλοὶ μὲν ἐξέπιπτον, εἰσὶ δ᾽ οἱ τὸ τεῖχος ὑπερ- 338 

τὸ αὐτὸ χαὶ συνεργούντων. ᾿Ξανϑίων δὲ σὺν μεγάλῃ 884 

“80 σύμβολον εἴη τοῖς ἐντὸς οὖσιν. ἁλούσης δὲ τῆς πόλεως 388 

1 ἐπεχείρουν] αϑδοοπαοθαηέ Ο, ἀπάρ Μοπά. οἱ. (ἀναβαίνειν) 
ἐπεχείρουν, ἱπαῦ., οἵ. θύϊατα Οο6., Μπριηοβ. 1ὅ (1887). Ρ. 281 
2 σιδήρεα 8 τὰ σιδήρια απι (Οὐ 46]. Μοπᾶ., ποὸπ τϑοῦθ, 
ΟΡΙΠΟΥ͂ 4 Οἰνοανδεῖς τοϑύϊα! 6χ ὑϊ}15 (οἵ. ΒΆ]]. ἀθ δουτ, 

᾿Β6]}]. 10 (1886) Ρ. 216 βΒαα.) οὔ πυτηχηΐβ (οἵ. Βυιύ. ΜαΒβ. αὐ]. ασθθκ 
Οοΐπβ ᾿υγοῖὰ Ρ. 78), οἰνανδεῖς Β1, οἱνανδεῖς Υ, Ἰηαηᾶο8 Ὁ 

ἵ ἴ ὑπομόχϑως 9 καὶ οὐτὰ ( 46]. Μοπα., ΠΥ 1πΐθ!]θρθ: ὝΟΠ 
Ἶ ΒΟ] πιτη τη πττιτη ἐγα Ὡβοθηἀθττιηῦ, 566 οὔϊδτη Ῥοτίαϊατη Ῥεαὐοίθοογαπθ᾽ 

περιεσταύρωτο οἱ. Νδυοκ, 86 οἴ. ἼΠπύο. δ. 1 12 ἔτι τῷ] 
πω οἱ. Μεπά., 5βθὰ οὐ -- ἔτι δβὲ “ποι ἰξοπι᾽ (ν. 8 880), οἵ, Χοη. 
Αρθβ. 2, 26. Βέθρῃ. ὑπ68. 5. ν. ἔτι (ὑ. ΠΠ ρ. 2186) 18 Βα. ἐς τὸ 
αὐτὸ Ροβὺ καὶ Ῥοπὶ τηϑὶαιῦ Μοπά. 16 σαρπηδόνιον Ὁ 
19 μετ᾽ ἀλλαγῆς ἰ 20 ἐκτὸς Υ 

ϊ 4 ἀὯἋ6 Οδμοδπάθηβῖθαβ οἵ. Ῥούθυβθη-ν. αβορθδη, ἘΘΊβθη 1π 
Ἢ Τγκίθη, ΜΠγαΒ ἃ. ΚΙΡγταῦβ ᾿. 1178 
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σφῶν κατέκαινον, ἑκόντα τὴν σφαγὴν ὑπέχοντα. οἰμω- 

γῆς δὲ γιγνομένης ὁ Βροῦτος νομίσας ἁρπαγὴν εἶναι 
τὸν στρατὸν ἀνεῖργε διὰ κηρύχων᾽ ὡς δὲ ἔγνω τὸ 

γιγνόμενον, ᾧκτειρεν ἀνδρῶν φρόνημα φιλελεύϑερον 
χαὶ σπονδὰς περιέπεμπεν. οἱ δὲ χαὶ τοὺς φέροντας 
ἔβαλλον καὶ τὰ σφέτερα πάντα ἀνελόντες ἐς πυρὰς 

προνενησμένας ἐν ταῖς οἰκίαις ἐπέϑεσαν καὶ τὸ πῦρ 
ἅψαντες ἑαυτοὺς ἐπικατέσφαξαν. Βροῦτος δὲ τῶν ἱερῶν 
περισώσας ὅσα ἐδύνατο, μόνους ϑεράποντας εἷλε 'Ξξαν- 

ϑίων καὶ ἐκ τῶν ἀνδρῶν γύναια ὀλίγα ἐλεύϑερα καὶ 
ἄνδρας οὐδὲ ἐς ἑχατὸν χαὶ πεντήχοντα πάντας. 

Ξάνϑιοι μὲν δὴ τρίτον ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀπώλ- 
λυντο ἐλευϑερίας οὕνεκα. καὶ γὰρ ἐπὶ Ἁρπάγου τοῦ 

Μήδου, Κύρῳ τῷ μεγάλῳ στρατηγοῦντος, ὧδε σφᾶς: 

ἀντὶ δουλοσύνης διέφϑειραν. χαὶ τάφος Ξανϑίοις ἡ 
πόλις ἀνειληϑεῖσιν ὑπὸ “ἡρπάγου τότε ἐγένετο" καὶ ἐπὶ 

ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου φασὶν ὅμοια παϑεῖν. οὐχ 
ὑποστάντας οὐδὲ Ἀλεξάνδρῳ μετὰ τοσῆσδε γῆς ἀρχὴν: 
ὑπακοῦσαι. Βροῦτος δὲ ἐς Πάταρα ἀπὸ Ξάνϑου κατῇει. 

πόλιν ἐοικυῖαν ἐπινείῳ Ξανϑίων. καὶ περιστήσας αὖ- 
τοῖς τὸν στρατὸν ἐκέλευσεν ἐς πάντα ὑπακούειν ἢ τὰς 

Ξανϑίων συμφορὰς προσδέχεσϑαι" προσήγοντό τὲ αὐ- 

1 φίλτερα 70 2 χκατέκανον ἱ 10 εἷλε Μοϑῃά. οχ Ὁ, 
αὐϊ: οορίξ; εἶχε ΟἹ, 568 2 βαρτᾶ χῦ"' 11 ἀνδρῶν] οοτὰρ- 
ὕπτα, ἄλλων γοὶ ἀστῶν οἱ. ὅομπχ., Ὀ6π6, ἐλευϑέρων, ἀο]οίο ἐλεύϑερα, 
Μεπά. 12 ἄνδρας) ἄνανδρα 1 καὶ οἵα. Υ͂ {τοὺς 
πάντας οἱ. ογν. Ῥ. 18 14.117 Ἁρπάγου ϑοιπ., ἁρπάλου Ἰἰτὶ 
11 ἀνειληϑεῖσιν Ῥούοτβθοη, κατειληϑεῖσιν Ἰᾶτα, ὈΘπ6 οΘοπϊοοογαῦ θυ. 
Ῥ. 18 οχ Ἠοσοαοῦ. 1, 110, αὖἱ δᾶθὸ ἰτϑαϊύ, ἀμεληϑεῖσα ἸΙὈτὶ, ἀπο- 
χλεισϑεῖσα οἱ. Μοπᾶ. τότε] ποτὲ Υ, οι. Ὁ 19 δὲ οὐδὲ ἃ. Ὁ 
20 αα Ῥαίαγοας Ο 21 ξανϑείων Ὁ, αὖ νἀ ούιτ 22 ἐκέλευεν Β 

18 ὅμοια παϑεῖν]) αὖ οἵ. ΤΥΎΘΌΡΟΙ (γ. δὰ ὃ 821) Ρ. 186 δάῃ. 8 



Ῥαιαγαηὶ Βτιίο 86 ἀράν] ἘΜΦΎΛΙΟΝ Δ. 468 

τοῖς οἱ Ξάνϑιοι ὀδυρόμενοι τὰ σφέτερα καὶ παραι- 

Ϊ νοῦντες ἀμείνονα βουλεύσασϑαι. Ἐανϑίοις δὲ οὐδὲν 

᾿ἀποχριναμένων πω τῶν Παταρέων. ἐδίδου τὸ λοιπὸν 

αὐτοῖς τῆς ἡμέρας ἐς σκέψιν καὶ ἀνεχώρει. ἅμα δὲ 

Ὁ ἡμέρᾳ προσῆγεν. οἱ δὲ ἀπό τε τῶν τειχῶν ἐβόων ὑπ- 

αχούειν, ἐς ὅ τι βούλοιτο, καὶ τὰς πύλας ἀνεῴγνυον. 

ὃ δ᾽ ἐσελϑὼν ἔχτεινε μὲν οὐδένα οὐδ᾽ ἐξήλασε. χρυ- 

σὺν δὲ καὶ ἄργυρον, ὅσον ἡ πόλις εἶχε. συνενεγκὼν ἐχέ- 
λεὺυε καὶ τὸν ἰδιωτικὸν ἑκάστους ἐσφέρειν ὑπὸ ξημίαις 

χαὶ μηνύμασιν. οἵοις καὶ Κάσσιος ἐκήρυξεν ἐν Ῥόδῳ. 

καὶ οὗ μὲν ἐσέφερον. ϑεράπων δὲ τὸν δεσπότην ἐμή- 

νυδε χρυσίον χρύψαι καὶ πεμφϑέντι λοχαγῷ τὸ χρυ- 

σίον ἔδειξεν. ἀγομένων δὲ ἁπάντων ὃ μὲν δεσπότης 

ἐσιώπα, ἡ δὲ ἐκείνου μήτηρ περισώξουσα τὸν υἱὸν 

τὸ εἴπετο. βοῶσα αὐτὴ τὸ χρυσίον χρύψαι. ὁ δὲ οἰκέτης. 

οὐδὲ ἀνερωτώμενος. τὴν μὲν ἤλεγχε ψευδομένην. τὸν 

δὲ κρύψαντα. καὶ ὃ Βροῦτος τὸν μὲν νεανίαν ἀπεδέ- 

ξατο τῆς σιωπῆς καὶ τὴν μητέρα τοῦ πάϑους καὶ μεϑ- 

ἥχεν ἀμφοτέρους ἀπαϑεῖς ἀπιέναι τὸ χρυσίον φερο- 

" μένους. τὸν ὃὲ οἰκέτην ὡς πέρα τοῦ προστάγματος 

ἐπιβουλεύσαντα τοῖς δεσπόταις ἐχρέμασε. 

3 τῷ δ᾽ αὐτῷ χρόνῳ καὶ Ζέντλος ἐπιπεμφϑεὶς 

Ἀνδριάχῃ Μυρέων ἐπινείῳ τήν τὲ ἅλυσιν ἔρρηξε τοῦ 

λιμένος καὶ ἐς Μύρα ἀνήει. Μυρέων δέ, ὃ προσέτασσδε, 

95 δεχομένων χρηματισάμενος ὁμοίως ἐς Βροῦτον ἐπ- 

2 ἄμεινον οἱ. ΟΟὉ. Ρ. 224 8 συνενεγκὼν ΒΚ., συνεισενεγκὼν 
Οἵ, συνεινεγκὼν Ὁ, συναγαγὼν ἃ 9 τῶν ἰδιωτικῶν Ο 
ἑκάστου Υ Ὁ 11 δέ {τις οἱ. δεν. Ρ. 18, ΑΡρ. αδὰ πορ]θοῖο 
14 περισώσουσα οἱ. Μοπᾶ,, 56α οὗ. ρταρῖ. 20 προστάγματος ΒΚ., 
εὐἰέγα γγασοορένηι Ὁ, πράγματος ΟἹ, αὐαοαὰ Μοπά. ἔογῦ. ἐθποπά τα 
Ῥαΐανιδ 601]. 8 127 ὡς πλεονάσαντα τῆς χρείας, νἱχ τοοῦύα 
24 μῦρα 
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ανῃει. καὶ τὸ κοινὸν τὸ “υκίων ἐς Βροῦτον ἐπρέσβευςξ. 

συμμαχήσειν τε ὑπισχνούμενοι καὶ ἐσοίσειν. ὅσα δύ- 
ναιντο. ὃ δὲ αὐτοῖς ἐσφοράς τε ἐπέβαλε καὶ Ξανϑίω 
τοὺς ἐλευϑέρους ἀπεδίδου τῇ πόλει καὶ τὸ ναυτικὸϊ 

τὸ “υκίων ἅμα ταῖς ἄλλαις ναυσὶν ἐκέλευε περιπλεῖν 

ἐς Ἄβυδον, ἔνϑα καὶ τὸ πεζὸν αὐτὸς ἦγε καὶ Κάσσιοι 

ἐξ ᾿Ιωνίας ἀνέμενεν, ὡς ἐς Σηστὸν ὁμοῦ διαβαλοῦντες. 

Μοῦρκος δὲ ἐν Πελοποννήσῳ ναυλοχῶν Κλεοπάτραν. 

ἐπειδὴ ἔμαϑεν αὐτὴν ὑπὸ χειμῶνος ἀμφὶ τῇ Διβύῃ 

βλαβεῖσαν καὶ τὰ ναυάγια εἶδε μέχρι τῆς Δακωνικῆς 
ἐχφερόμενα χαὶ σὺν ἀρρωστίᾳ μόλις αὐτὴν ἐς τὰ ἕαυ- 

τῆς ἐπανιοῦσαν, ἵνα μὴ δι’ ἀπραξίας εἴη μετὰ τοσοῦδε 

στόλου, διέπλευσεν ἐπὶ Βρεντεσίου καὶ ἐς τὴν ἐπι- 

κειμένην τῷ λιμένι νῆσον δρμισάμενος ἐκώλυε τὴν 
ὑπόλοιπον τῶν πολεμίων στρατιὰν ἢ ἀγορὰν ἐς Μακε- 

δονίαν περαιοῦσϑαι. καὶ αὐτὸν ὃ Ἀντώνιος ἀπεμάχετο 
ναυσὶ μακραῖς, ὅσαις εἶχεν, ὀλίγαις" ἀπεμάχετο δὲ καὶ 
πύργοις. οὃς ἐπῆγεν ἐπὶ σχεδιῶν, ὅτε τὸν ᾿στρατὸν 

ὁλκάσιν ἐχπέμποι κατὰ μέρη, πνεῦμα ἀπὸ τῆς γῆς πολὺ 

φυλάσσων, ἵνα μὴ καταλαμβάνοιντο ὑπὸ τοῦ ΜΜούρχου. 
χαχοπαϑῶν δὲ ἐκάλει Καίσαρα, Πομπηίῳ Σέξστῳ κατὰ 

Σικελέαν περὶ αὐτῆς Σικελίας ναυμαχοῦντα. 

ὧδε δὲ εἶχε καὶ τὰ περὶ Πομπήιον. νεώτερος ὧν 
ὅδε τῶν Μάγνου Πομπηίου παίδων ὑπερώφϑη μὲν 

τὰ πρῶτα ὑπὸ Γαΐου Καίσαρος περὶ ᾿Ιβηρίαν, ὡς οὐδὲν 
μέγα διὰ νεότητα καὶ ἀπειρίαν ἐργασόμενος. καὶ ἠλᾶτο 
περὶ τὸν ὠκεανὸν λῃστεύων σὺν ὀλίγοις καὶ λανθάνων, 

8 ἐπέβαλλε οἱ. Μομά. 8 μοῦλκος Ὗ, οοπδύ. ἐν] ἀμφὶ 
οἱ. Μοῃᾶ., 5θα ἔφοὶ]θ οχ 8 316 βυρδυάίδαν περὶ Ταίναρον 
9 Διβύῃ 10, εὐβοία Β, εὐοία Ὁ ἡ 19 ἐκπέμπει Ὁ 220 χκαταλαμ- 
βάνοιτοῦ 28 τὰ] τάδε, αὖ νἱἀθὕατ, ἃ 26 ἡλᾶτο ἴ, ἡλλᾶτον 
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ὅτι εἴη Πομπήιος. πλεόνων δὲ ἐς τὸ λῃστεύειν αὐτᾷ 349 

συνιόντων χείρ τε ἦν ἤδη καρτερὰ καὶ ἐξεφαίνετο 

“Πομπήιος ὦν. καὶ αὐτίκα, ὅσοι τοῦ πατρὸς ἢ τοῦ 

ἀδελφοῦ δα μεονοι ΜΉΝ ἤλῶντο, ὡς ἐς οἰκεῖον 

ΤΠ γεμόνα συνέτρεχον. καὶ Πρυβίων ἐκ Διβύης ἀφίκετ᾽. 

αὐτᾷ, ἀφῃρημένος τὰ ἀφυφνν ὥς μοι οὐ ἀριολλονε ὧδε 

δὲ αὐτῷ πλήϑους γεναμε νον, ἔργα τε ἦν ἤδη λῃστη- 

φίου δυνατώτερα χαὶ ὄνομα τοῦ Πομπηίου ἀνὰ ὅλην 

τὴν ̓ Ιβηρίαν, ἐὐφυνετην ἐθνῶν οὖσαν, πεῤιθτονκόυ τε 

καὶ μεϑιπταμένον καὶ ἐς χεῖρας οὐχ ὑπόμύνονεου ἐλϑεῖν 

τοῖς ἡγουμένοις αὐτῆς ὑπὸ Γαΐῳ Καίσαρι. ὧν ὃ Γάιος 

πυνϑανόμενος ἔπεμπε σὺν στρατῷ πλέονι Καρρίναν 

ἐχπολεμήσοντα Πομπήιον. ὃ δὲ καὶ τούτῳ, κουφότε- 

ρος ὦν, ἐπεφαίνετο ἄφνω καὶ ἀφιπτάμενος ἠνώχλει 

ὶ πόλεις ἤδη τινὰς ἤρει βραχυτέρας τε καὶ μείξους. 

ὁ Γάιος ἔπεμψε τῷ Καρρίνᾳ διάδοχον ΄4σίνιον 

ολλίωνα πολεμεῖν Πομπηίῳ. ὅν τινα πόλεμον αὐτῶν. 

ὁμοίως διαφερόντων, ὅ τε Γάιος Καῖσαρ ἀνῃρέϑη καὶ 

ἡ βουλὴ κατεκάλει πόμανμων: ὃ δὲ ἐν Μασσαλίᾳ γενό- 

ενος περιεσχόπει ἔτι τὰ ἐν Ῥώμῃ. εἰφεῦθθο δὲ καὶ 

τῆς ϑαλάσσης ἄρχειν, καϑὰ ἦρχεν αὐτοῦ καὶ ὃ πατήρ, 

ἐς μὲν τὴν πόλιν οὐδ᾽ ὡς ἀνῆλϑεν., ὅσαι δὲ νῆες ἐν 

4 ἡλῶντο ἴ, ἡλλῶντο α΄ 1 προσγενομένου οἱ. Μοπά., 56 
οὗ 2411] 8 882 9 ἐθνῶν οτα. Υ, {(πάντων» ἐϑνῶν οἱ. Μοπά., 
οοπίτα Κυαίὺ τ. 44: οϑὔθγυση 46 ποίϊομθ υὙϑυθὶ ν. Μοπᾶ., 98 γὉ. 
ἢ 6]. ῬΏ110]. 119 (1819) Ρ.822 περυϑέοντός τε] περιέϑει ἐπιόντος 
τὲ 6] βἴτη. οἱ. Μοπά., ἱπαύ. 10 οὐχ Ο (βρα ἴῃ Β ΘΟΥΎ. 6χ 
ὑπο), οὐκ ἱ:; ἐσϑ᾽ ὅτε γ6] ἐνίοτε ὀχβρθοίαν!υ Μοπηᾶ,, Υἱσ σθοῦθ 
11 αὐτῆς οτ. Υ͂ 14 ἐπεφαίνετο] ἐπιφαινόμενός τε ταλ] τα ουτα 
βομν. αὐμοϊαηδ Ὁ, 1. 6. ἐφιπτάμενος, ἴαϊδο 11 πολίωνα ῦ 

ΠΝ ὁ ὥς Ὑ προείρηται] οἵ. 8. 284 12 οϑὺ Ο. Οδυγίπδβ Ο.. ἔ, 
; - ΒΌΡθο π. ὅ9, Μύμσου ἂρ. Ῥϑυὶγ -Υ ἰββονγ 8, 2 ΡῬ. 1612 π 3 
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τοῖς λιμέσιν ἦσαν, λαβὼν ἐξέπλευσε σὺν αἷς εἶχεν ἀπὸ 
τῆς ᾿Ιβηρίας. ἐπιγενομένης δὲ τῆς τῶν τριῶν ἀρχῆς 

ἐς Σικελίαν διέπλευσε καὶ Βιϑυνικὸν ἄρχοντα αὐτῆς. 

οὐ παριέντα οἱ τὴν νῆσον, ἐπολιόρκει, μέχρι προγρα- 
φέντες ἐπὶ ϑανάτῳ καὶ φυγόντες ἐκ Ῥώμης Ἵρτιός τε. 
καὶ Φάννιος ἔπεισαν ἐχστῆναι Πομπηίῳ Βιϑυνικὸν 
Σικελίαο. ' 

ὧδε μὲν ὃ Πομπήιος Σικελίας ἐκράτησε, καὶ ναῦς ὃ 
ἔχων καὶ νῆσον ἐπικειμένην τῇ ᾿Ιταλίᾳ καὶ στρατὸν. 

ἤδη πολύν, ὅσον τὲ πρότερον εἶχε καὶ ὅσον οἱ φεύ- 
γοντὲς ἐκ Ῥώμης ἐλεύϑερον ἢ δοῦλον ἦγον ἢ αἱ πό- 

λεις ἐξ ᾿Ιταλίας ἔπεμπον αὐτῷ. αἱ ἐς ἐπινίκια τοῖς 

στρατοῖς ἐπηγγελμέναι. ταῖς γὰρ δὴ γνώμαις αἵδε μά- 
λιότα τὴν νίχην τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἀπεύχοντο καί, 

ὅσα δύναιντο, κρύφα ἀντέπρασσον᾽ ἀποδιδράσκχοντές τευ 
τῶν πατρίδων ὡς οὐκέτι πατρίδων οἱ δυνάμενοι συν- 
ἔφευγον ἐς Πομπήιον, ἀγχοτάτω τε ὄντα καὶ περι- 
φίλητον ἅπασιν ἐν τῷ τότε. παρῆσαν δ᾽ αὐτῷ καὶ 

ναυτικοὶ ἄνδρες ἐκ Ζιβύης καὶ ᾿1βηρίας. ἔμπειρον ϑα- 
λάσσης, ὥστε χαὶ ἡγεμόσι καὶ ναυσὶ καὶ πεξῷ καὶ 
χρήμασιν ὃ Πομπήιος ἐπῆρτο. καὶ τούτων ὁ Καῖσαρ, 

ἐπήκοος ὧν ἔπεμπε Σαλουιδιηνὸν ἐπὶ νεῶν στόλου. Πομ- 
πήιον ὡς εὐχερὲς ἔργον ἐξελεῖν παραπλέοντα᾽ καὶ αὐ-᾿ 

τὸς ἤει διὰ τῆς ᾿Ιταλίας ὡς αὐτῷ Σαλουιδιηνῷ συμβο- 

λήσων περὶ Ῥήγιον. Σαλουιδιηνῷ δ᾽ ὁ Πομπήιος ἀπαντᾷ 3 

ὄ ἔρτιος Οἵ, 1γοῖμβ θ φάνιος γῸὺ 12 ἐς οτι. Υ͂ 
1ὅ ἐς απίθ ὅσα αἀα. ἃ 22 σαλουιδηνὸν 1101], οοπδῦ. 234 αὐτῷ] 
τῷ οἱ. Μοπᾶ.; τιϑ]ῖτα ἀρ]οτὶ Σαλουιδιηνῷ 

8 οβὺ Α. Ῥοιηροίυβ Βιγπίουβ, οἵ. ΒΙΌΌΘΟΚ τ. 6 Υ ὅ. ἀθ 
Ηϊτέϊο οὗ δὰ ὃ 180 θ ἀθ Εὰπηῖο οὗ δᾶ 8 80 22 δὰ Ποο 
Βαϊ ν ἀῖθηϊ ὈΘΙ]ατα οἵ. Μοτάχηβθη, Ζοιίβορσ. ἢ. Νυχμαΐβιη. 11 (1884) 
Ῥ. 12 5Ξᾳ.. Ζεηρθιηροιβίοσ, Ερἢ. δρίρυ. θ (1885) ρΡ. ὅ1 
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᾿ μεγάλῳ στόλῳ. καὶ πρὸ τοῦ πορϑμοῦ ναυμαχίας ἀμφὶ 

τὸ Σχύλλαιον αὐτοῖς γενομένης αἱ μὲν τοῦ Πομπηίου 

᾿ γῇες, κουφότεραί τε οὖσαι καὶ ναυτικωτέρων ἀνδρῶν, 

ταχυτῆτι καὶ ἐμπειρίᾳ προῦχον, αἱ δὲ Ῥωμαίων ἅτε 

Π βαρύτεραι χαὶ μείζους ἐμόχϑουν. ὡς δ᾽ ὃ συνήϑης 

τοῦ πορϑμοῦ κλύδων ἐπεγίγνετο καὶ διεσπᾶτο ἡ ϑά- 

ἦ ᾿λασσα ἐφ᾽ ἑκάτερα ὑπὸ τοῦ ῥοῦ, οἱ μὲν ἧσσον ἐμόχϑουν 

ὑπὸ ἔϑους τοῦ κλύδωνος. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Σαλουιδιη- 

ἙὮ οὔτε ἑστῶτες βεβαίως ὑπὸ ἀηϑείας οὔτε τὰς κώ- 

τὸ πας ἔτι ἀναφέρειν δυνάμενοι οὔτε τὰ πηδάλια ἐ ἔχοντες 

᾿ εὐπειϑῆ., συνεταράσσοντο, ὥστε κλίνοντος ἐς δρίην 

ἑσπέραν ἤδη τοῦ ϑεοῦ πρότερος ὃ Σαλουιδιρὺς ἀν- 

᾿εχάλει. ὑπεχώρει δὲ καὶ ὁ Πομπήιος. νῆες δὲ ἕκατέ- 

ρῶν ἴσαι διεφϑάρατο, καὶ τὰς λοιπὰς λελωβημένας τὲ 

χαὶ πεπονημένας ὃ Σαλουιδιηνὸς ἐπεσκεύαξεν, ὑποχωρή- 

σᾶς ἐς λιμένα πρὸ τοῦ πορϑμοῦ Βαλαρόν. 
6 ὁ δὲ Καῖσαρ ἐπελϑὼν Ῥηγίνοις μὲν καὶ ᾿Ιππωνεῦσι 

Ἢ μεγάλας πίστεις αὐτὸς ἔδωκεν ἀναλύσειν αὐτοὺς ἐκ τῶν 

ἐπινικίων (ἐδεδίει γὰρ ὄντας ἐπὶ τοῦ πορϑμοῦ μά- 

30 λιστα). καλοῦντος δ᾽ αὐτὸν Ἀντωνίου κατὰ σπουδὴν 

διέπλει πρὸς αὐτὸν ἐς τὸ Βρεντέσιον. ἐν ἀριστερᾷ ἔχων 

Σικελίαν καὶ Πομπήιον καὶ Σικελίαν ὑπερϑέμενος ἐν 

τῷ τότε. Μοῦρχος δὲ ἐπιόντος τοῦ Καίσαρος. ἵνα μὴ 

᾿ ἐν μέσῳ γένηται Ἀντωνίου τε καὶ Καίσαρος. μικρὸν 

τ ἀναχωρήσας τοῦ Βρεντεσίου. τὰς ὁλκάδας ἐφύλασσεν 

Ν 2 σχύλαιον Ἐ.]. ΟἹ 8 ἀνδρῶν ζἐνόντωνΣ οἱ. Μεπά., 568 
: οὗ δὰ 8 206 10 Βαλαρόν Ὀ6π6 πεθοὺ, οἵ. ἀαταϊῃδυβθῃ, ᾿Αὐραβἔαε 
ΟΠ. 1 ν. 60 8άῃ. 20, Νίββθῃ, 108]. Τιαπάθβ. Π, 2 Ρ. 961 δᾶῃ. 6 
18 αὐτὸς] χόροΣν 19 ἐδέδιε 1 τούτους ἀρδιἀοταγιὺ Μοπά., 
ἰπυὺ,, οἵ δὰ ΤΠ 8 208 9184. Σικελίαν ἔχων οἷ. Ζοτα!κ Ῥ. βθὅ, 
᾿ ρτο Δ ὈΠ δον 32 καὶ δηΐθ Πομπήιον οἵα. Ϊ ὀἅὅ βρεντησίου Υ, 
τοὶ ἐφύλασσον ἱ 

“42 Ἐ 

42α. Ο. 
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468 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [(68. οὐ ΑἸΐ, ἠλαγο ἐγαηιβοιθηξ 

42α.0. ; 
ἐν τῷ πόρῳ τὸν στρατὸν ἐς Μακεδονίαν ἐκ τοῦ Βρεν- 

804 τεσίου διαφερούσας. αἱ δὲ προεπέμποντο μὲν ὑπὸ 

τριήρων, πνεύματος δὲ πολλοῦ κατὰ ϑεὸν οἰχείου 
γενομένου διέπτησαν ἀδεῶς, οὐδὲν τῶν προπομπῶν 

8606 δεηϑεῖσαι. καὶ ὃ Μοῦρχος ἀχϑόμενος ὅμως ἐφήδρευεν ε 
ἐπανιούσαις κεναῖς. αἵ δὲ καὶ τότε, καὶ αὖϑις ἕτερον 

στρατὸν ἄγουσαι, διέπλεον ἱστίοις στρογγύλοις, μέχρι 

πᾶς ὁ στρατὸς καὶ ἐπ᾽’ αὐτῷ Καῖσάρ τε καὶ Ἀντώνιος 

866 διέπλευσαν. καὶ ὁ Μοῦρχος ὑπό του δαιμόνων βε- 

βλάφϑαι νομίξων. ὑπέμενεν ὅμως τὰς ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας τι 

αὐτοῖς διαπλεούσας παρασκευὰς ἢ τροφὰς ἢ τὸν ἐπι- 

801 συλλεγόμενον στρατὸν βλάπτων, ὅσα δύναιτο. καὶ αὐτῷ 

“Ἰομέτιος ηνόβαρβος ὑπὸ τῶν ἀμφὶ τὸν Κάσσιον ἐς 

τὸ αὐτὸ ἔργον, ὡς χρησιμώτατον δή. μετὰ νεῶν ἄλλων 

πεντήχοντα χαὶ τέλους ἑτέρου καὶ τοξοτῶν ἐπέμφϑη᾽ τὶ 

ὡς γὰρ οὐκ ἔχουσι τοῖς ἀμφὶ τὸν Καίσαρα τροφὰς δαψι- 
λεῖς ἑτέρωϑεν ἐδόκει τὰ ἔκ τῆς ᾿Ιταλίας διακλείσειν. 

8608 οὗ μὲν δὴ ναυσί τε μακραῖς ἑκατὸν καὶ τριάκοντα 

καὶ ὑπηρετικαῖς πλέοσι καὶ στρατῷ πολλῷ διαπλέοντες 

1 {τὰς τὸν οἱ. Μοπᾷ., 864 οὗ δά 1 8112 8 οἰκείου νἱ- 
ἀθύαν “ἄοταο ἢδηὐ!β᾽, οὐρίου οἱ. ὅση. ὁ. ΠῚ ᾿πά. στ. 8. νυ. οἰκεῖος 
4 διεπήδησαν ἱ προπομπῶν. 8608 πὸ βαρτδβου., Β ὅ ἐφή- 
δρευσεν θ καὶ δηΐθ αὖϑις οι. Υ ἕτερον] γοϊἐφιννηι ἐοϊ- ὦ 
ἰογιέο8 θα ογοίξιι8 Ὁ, Ῥυορ. Μοῃάᾶ., βθᾷ βαθρίτϑβ αὐδπι Οΐ5 ν᾽ ἀθηθαῦ 
ΤΑδΤΘ ὑγῶ! ΘΟῖ856, οἵ, μέχρι πᾶς ὁ στρατὸς---διέπλευσαν 115α. ἐπι- 
λεγόμενον ἰ. 12 βλάπτειν γ6] βλάψων οἱ. Μοπᾶ., ἱπαύ., οἷ 
Ῥταθί. 18 ἀηνόβαρβος, 584 ἡ ἴπ ταϑ., Β, δ᾽ ἦν ὁ βάρβαρος ἴ. 
ὁ ἀοινόβαρος Υ, Μἰηποοθαγϑιι Ο; γ. δὰ Π 8ὶ θ4 1ὅ ἐπέμφϑη Ὁ, 
ἔφϑη ἱ, μιορτ! 16 οὐχ ἕξουσι οἱ. Μοπά., Βθα οὗ, ῥταθέ. 17 δια- 
κλείξιν γ6] διακλεῖσαι οἱ. Μοπᾶ., Ῥγοθ 1 6 Σ 19 διαπλέοντες 
γ0Ὸ (οὔ 8ὶ 416), διαπλέοντας Β, διαπλέοντα ἱ δὰ 

18 ἀδθ πη. Ῥουηῖθίο ΑΒΘΠΟΌθο οἵ. Βοιρμθδὶ Π ῥ. ὅ0 5. 
18 ἑκατὸν καὶ τριάκοντα] οἵ. Κτοιπᾶγοι (ν. δὰ Π αὶ 204) Ρ. 441. 
διάμ. 718 (οἵ, ᾿πΐτῶ 8 480) : ᾿ 
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ἵ ἠνώχλουν. 4])εκίδιος δὲ καὶ Νωρβανός., οὺς ὃ Καῖσαρ 

᾿ χαὶ Ἀντώνιος μετὰ ὀχτὼ τελῶν ἐς Μακεδονίαν προ- 

επεπόμφεσαν, ἐκ Μακεδονίας ἐχώρουν ἐπὶ Θράκης τῆς 

ὀρείου χιλίους καὶ πενταχοσίους σταδίους. μέχρι πόλιν 

ὁ ὑπερβάντες Φιλίππους τὰ στενὰ τὰ Κορπίλων καὶ 

 Σαπαίων. τῆς Ῥασκουπόλιδος ὄντα ἀρχῆς. κατέλαβον, 

ἡ μόνῃ διελθεῖν ἔστιν ἐς τὴν Εὐρώπην ἐκ τῆς “σίας 
᾿ς τὴν γνώριμον ὁδόν. καὶ τοῦτο τοῖς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον, 

ἐς Σηστὸν ἐξ Ἀβύδου περάσασι. πρῶτον ἀντεκεκρού- 

τὸ χει. Ῥασχούπολις δὲ καὶ ἹΡάσκος ἤστην ἀδελφὼ Θρᾳ- 

 χίωῳ βασιλίσκω. μιᾶς ἄρχοντε χώρας. οἵ τότε τῇ γνώμῃ 

᾿ περὶ τῆς συμμαχίας διεφέροντο" καὶ Ῥάσκος μὲν τοῖς 
ἀμφὶ τὸν Ἀντώνιον συνεμάχει. ἹῬασχούπολις δὲ τοῖς 

᾿ ἀμφὶ τὸν Κάσσιον. τρισχιλίους ἱππέας ἔχων ἑκάτερος. 

τὸ πυνθανομένοις δὲ τοῖς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον περὶ τῶν 

Ὥ ὁδῶν ὃ ἹῬασχούπολις ἔφη τὴν μὲν δι’ ἀἴνου καὶ Μα- 

 ρωνείας ἐπίτομόν τε καὶ συνήϑη καὶ λεωφόρον οὖσαν 

ἐπὶ τὰ Σαπαίων στενὰ ἄγειν. κατεχόντων δὲ αὐτὰ τῶν 

᾿ πολεμίων ἀμήχανα ἐς δίοδον εἶναι. τὴν δὲ περίοδον 

Ξ 1 Ζεκίδιος ἘΔΡτΙοἷὰβ δὰ ὅδ85. Ὁ. 41, 8ὅ, κεκίδιος Οἵ, κε- 
 δίκιος ΔΌΟ «4 χιλίους] δισχιλίους οἱ. Τῃπ ὙΠΠῸ ᾿. 91 δάῃ. 2, 
Ο ὈΘ6Π6, πἰδὶ ἔοτίθ ΑΡρ. ἴθ ἃ Μαοθάοῃΐθ, ποῖ ἃ Ὀυσυμϑοηΐο οοτα- 
ο γυΐεν! δ᾽ ῬῖῸ τὰ δηΐθ Κορπίλων Βεαροπὺ τῶν Ὁ, οὗ 8 440 
᾿ Κορπίλων Ν Θεβο!ηρ' δᾷ ἨϊοτοοΙ. ϑυπθοάθιηῦτη (Οοτρ. βοσῖρὺ. Εἰβῦ. 
 Βγζϑῃηΐ. ὑ. ΠΙ, Βοππ. 1840, Ρ. 404), τορπιδῶν 10τ ὀἔὀ Σαπαίων] 
Ο βαρεοογίη Ὁ, σαλαπαίων ΟἹ {καὶ ῬάσκουΣ ὄντα οἱ. Μοπά., 
 δὖ ον δἰαΐσμη 11 βασιλίσκω ὅομπ., βασιλικὼ (γ6] βασιλικῶ) 
ΠΟ οὐ τότε] ὁπότε ν 14 συνεμάχει ροβὺ ἑκάτερος τορθεϊδατα 

ἴῃ 1, 46]. βοῦν. 18 σαλαπαίων ἱ 

ἿΣ 1 βυηὺ 1,.. Προϊάϊαβ ϑαχῶ οὐ Ο. Νουθαπαβ ΕἸδοοαβ, οὗ, Θαταύ- 
 Βδῦβρῃ, Απρτιβίμϑ [Π, 1 Ὁ. Τό δᾶπ. 6 ὅ ἀθ βιδα δηρτιβύϊαχγτχη οἵ. 
1 Καϊορούμακοβ, 6 ΤΉ σοῖο ῥσου. Βοτη., 4188. Βθτο]. 1898, Ρ. 30 8α., 
᾿ ἂν αἰββθηθὺ 8ΔῸ Αρρίϑπο 10 ἀ6 ποταίπθτη ἔουστηΐϊβ οἵ, ὟΥ. 
ῬΟΙΠΆΒΟΒΘΚ, ιὐζαηρβΌοτ, ἃ. Ὑ θη. ΑΚαα. ὃ. 181 (1894}1 Ρ. 27 5α. 

᾿ς οὐ Βοίεβ. δὰ 6888. Ὁ. 41, 2ῦ, 3: ἀθ Βοτηϊηϊθιβ, ααδ δα 8 819 αὐδα}1 

42α.0. 
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410 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Δ. [οορίαο Βεοέὶ οὲ Οαϑδὶδς 
42α.Ο. 

Ἰ 

811 τριπλασίονά τε καὶ χαλεπήν. οἱ δὲ τοὺς πολεμίους ὑπο- ὃ 

λαβόντες οὐκ ἐς κώλυσιν [μὲν] ὁδῶν αὑτοῖς ἀπαντᾶν, 
τροφῶν δὲ ἀπορίᾳ ἐς Θράκην ἀντὶ Μακεδονίας ὑπερ- 

βῆναι, ἐβάδιξον ἐπὶ Ἧἴνου καὶ Μαρωνείας, ὅϑεν ἐπὶ 

“Μυσιμαχείας τε καὶ Καρδίας, αἱ τὸν ἰσϑμὸν τῆς Θρᾳ- 

κχίου χερρονήσου διαλαμβάνουσιν ὥσπερ πύλαι. μετὰ 

812 δὲ ἄλλην ἡμέραν ἐς τὸν Μέλανα κόλπον ἀφίκοντο. καὶ 
τὸν στρατὸν ἐξετάξζουσιν αὐτοῖς ἐγένοντο πάντες ὅπλι- 

τῶν ἐννεακαίδεκα τέλη. Βρούτου μὲν ὀχτώ. Κασσίου 

δὲ ἐννέα, ἐντελὲς οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐς δύο που τέλη μάλιστα 
ἀναπληρούμενα. ὡς γένεσϑαι μυριάδας ὁπλιτῶν ἀμφὶ ᾿ 

818 τὰς ὀχτώ. ἱππεῖς δὲ ἦσαν Βρούτῳ μὲν Κελτοὶ καὶ 

“υσιτανοὶ τετρακισχίλιοι. καὶ Θρᾷκες καὶ Ἰλλυριοὶ 
Παρϑηνοὶ καὶ Θεσσαλοὶ δισχίλιοι, Κασσίῳ δὲ Ἴβηρές : 
τε χαὶ Κελτοὶ δισχίλιοι καὶ ἵπποτοξόται ᾿ἀραβές τεῖ 

καὶ Μῆδοι καὶ Παρϑυαῖοι τετρακισχίλιοι. σύμμαχοι δὲ 

1 καὶ χαλεπὴν οἶδε᾽ τοὺς δὲ πολεμίους 1 2 μὲν οτη. ἔ, 
Ῥοϑὺ ὁδῶν οοἸ]οοοπὺ Ὁ, 6]. Μεπᾶ. αὐτοῖς ΟἹ, οοτΥ. Μοπᾶ. 
8 5α. ὑπερβῆναι" ἐβάδιζον οὖν ἐπὶ ἱ 454. οογταρία. Αυὖ' 
ἕωϑεν ἀπὸ Λυσιμαχείας ἁαὺ ἐβάδιξον (τὴν ἐπὶ Αἴν. καὶ Μαρ. ὁδὸν 
ἀπὸ Δυσ. οἱ. ὅσομπν.. 1108 ῬγοθΌΙ]1ὰ8 10 ἐννέα] ἕνδεκα οἱ. 
Ἠθαζου οὐ Ῥαυτηθὺ (ν. δὰ 1 8 162) Ρ. 100 δά. 1 οὗ ροβίθω Μομᾶ., 
οἵ. ἀατγαϊπεαυβθη, Απυρπβύμβ Π, 1 Ρ. 14 δάηῃ. ὅ 10 ἐντελὲς --- 
11 ἀναπληρούμενα] γοϊίηγιιαϑ ηυϊγηιο ἐγηιέογγαβ 864 χιαθ ἀνα αὐἀϊην- 
»ἱογοηὲ γοτυϊῦ Ο; ἄλλα τε δύο τέλη ὑπὸ Μακεδόνων ἀναπληρούμενα 
οὗ ν. 8 58α. πολιτῶν Ῥτο ὅπλιτῶν οἱ. πο Ἴ1Π Ρ. 88 δά. 1, οοῃῦμδ, 
Θατάϊμωσβθη 1. θ. δ᾽ οὐδὲν οἱ. Νάποῖς ἐς δύο] ἐς δυώ- 
δεκα οἱ. ϑοθν. ὑ. ΠῚ πᾶ. ρου. 5. ν. ἀναπληρόω, αποᾶ Ῥτοραηῦ, 
Μεπᾶ. οὐ θοτϊηδβζθυβκὶ (ν. δα 1 8ὶ 126) Ρ.. 186 άπ. θ, 1110 αὐἱάθιπ, 
οορίθωπβ οὐΐδτα 6 ἐς τεσσαρεσκαίδεκα (1. 6. .δ). ΑἸτο. Αρρίδηϊ. 
γϑυῦω ἰηὐοτρτυθύωθαυ ὅ6}6116 (νυ. δὰ 1Π|Ὶ 8 462) Ρ. 80 δάῃ. 2 ; 
18 ἰλλυροὶ ΒΥ ᾿Ιλλυριοὶ {τρισχίλιοι καὶ οἱ. ὅσῃ). ὁΧ 8.464 οχίτ.,. 
τηϑ] τη Θρᾷκες {τρισχίλιοι (οἴ. 8 869); οομύτα 561Π6118 1. ὁ. δάπ. ὅ,, 
πο τϑοῦθ 14 ΠἊαρϑηνοὶ] παρϑυαῖοι ἃ, Παρϑινοὶ γ6ὶ] οὔϊδτα,, 
Παρϑῖνοι οὐταὰ Μοίπθκο δᾶ ϑίθρῃ. ΒΥΖ. 8. νυν. Πάρϑος τοϊαῖν 
Βοΐβ5. δᾶ ὅδ88. Ὁ. 41, 49, 2, νϑ]άθ ρυοθϑθι θυ, ουταὰ ΒᾶθΡρΘ 1πὶ 
ἈΡΡίϑῃϊ οοαϊοῖϊθαβ ἡ δϊοσυιὺ ἴῃ ἢ 1ὅ ἄρραβές τε 



᾿ μιυϊιίοα οοποιϊδανει}] ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Δ. 41| 
ἥ 3α.6. 

εἵποντο βασιλεῖς καὶ τετράρχαι Γαλατῶν τῶν ἐν Ἀσίᾳ, 

Ἵ πεξόν τε ἄγοντες πολὺν ἄλλον καὶ ἱππέας ὑπὲρ πεντα- 

᾿ χκισχιλίους. 

6 τοσήδε μὲν στρατιὰ τοῖς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον ἐπὶ τοῦ 314 

ἧς Μέλανος κόλπου διεκρίϑη. καὶ τοσῇδε ἐχώρουν ἐπὶ τὸ 

ἔργον, τὴν λοιπὴν ἔχοντες ἐπὶ τῶν ἀλλαχόϑι χρειῶν. 

Ὶ χαϑήραντες δὲ αὐτὴν τοῖς νομιξομένοις ἀνεπλήρουν 

᾿ τὰς ἐκ τῶν ἐπηγγελμένων τισὶν ὀφειλομένας ἔτι δω- 

 ρεάς. πολλῆς μὲν περιουσίας χρημάτων πεφροντιχότες. 

“ν οἰκειούμενοι δὲ ταῖς δόσεσιν αὐτούς. Γαΐῳ μάλιστα 

"ἢ 

᾿ 
Ι 
᾿ 

σοῦ, τοὺς πλέονας ἐσφραγευμένους, μή τις ἐς τὴν 

ὄψιν ἢ ὁμωνυμίαν τοῦ νέου Καίσαρος νεωτερίσειεν 

᾿ ἐλθόντος. καὶ αὖϑις ἔδοξε τούτου χάριν καὶ δημη- 81ῦ 
᾿ γορῆσαι. βῆμά τε οὖν ἐπήχϑη μέγα. καὶ οἱ στρατηγοὶ 

μετὰ τῶν ἀπὸ τῆς βουλῆς μόνων ἐς αὐτὸ ἀναβάντες, 

ὃ δὲ στρατὸς αὐτῶν, ὅ τε ἴδιος καὶ συμμαχικός. κάτω 

Ἶ περιστάντες. ἥδοντο εὐθὺς ἐπὶ τῇ ὄψει τοῦ πλήϑους 

ἀλλήλων ἕχάτεροι. ἰσχυροτάτῃ σφίσι φανείσῃ" καὶ ϑάρ- 

᾿ δὸς ἦν ἀμφοτέροις αὐτίκα καὶ ἐλπὶς ἰσχυρά. τοσῶνδε 

30 στρατηγοῦσιν. αὐτά τε πρῶτα πάντων τάδε τοῖς στρα- 8160 

 τηγοῖς τὸν στρατὸν ἐς πίστιν συνῆγε᾽ τίχτουσι γὰρ 

᾿ εὔνοιαν ἐλπίδες κοιναί. ϑροῦ δὲ ὡς ἐν τοσούτοις ὄντος 

οἵ τε κήρυκες καὶ οἵ σαλπιγκταὶ σιωπὴν ἐποίουν. καὶ 

πᾷ 1 βασιλεῖς καὶ ποπ νου Ο, δὖ Αρρίϑπὶ βαπῦ, οἵ, οὐΐδτη 
᾿ς Νῖοβθ, Βμρῖίη. Μυβ. 88 (1888) ν. ὅθ6 απ. 2 2 πεξῶν Β 

“ὅ Ε μδον] ἐχρῶντο οἱ. Μυβρι. 12 αὐ δο᾽ βρεοξιηι απ αρρεΐ- 
 Ἰαϊίοποηι Ὁ, ἀπᾶθ ἢ ὁμωνυμίαν οοττ. 66]. οὐ Μυεξρτ.; ἡ ὁμωνυμία 
(ὁμονυμία ) ΟἹ 18 ἐλθόντος οτη. Ο, ἐπελϑόντος οὕτη Μυβρ. 
τηδ τὺ Μοπα., οἵ. δὰ Π 8 8383 αὖϑις] αὐτοῖς οἱ. Μεπά. 
4 ἐπήχϑη) ἐπήρϑη οἱ. Μοπά., ἱπαῦ. 18 ἰσχυροτάτου σφίσι 
φανέντος οἱ. Ηθγγ. Ῥ. 18 5α., ῬθΙρθύδιη, οὗ. ϑοβθηκὶ ρ. 119, 
ΒΥ" ΞορΡῃ. Ορᾶ. Τυγ. τϑτό 22 ϑροῦ) ϑορύβου ἃ, ϑεοῦ 

᾿ς γρ 
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5 κεῖν αὐτὸν δι᾿ ἔχϑραν ὑφ᾽ ἡμῶν ἐπιβεβουλεῦσϑαι. τὰ ὁ 

412 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Δ. [Οαβούιιδ νυὐεέοα αρροϊίαξς 

γενομένης ποτὲ ὁ Κάσσιος (προῦχε γὰρ ἡλικίᾳ) προ- 
ελϑὼν μικρὸν ἐκ τῆς τάξεως ἐς τὸ μέσον ἔλεξεν ὧδε. 

“ὃ μὲν ἀγὼν πρῶτον ἡμᾶς. ὦ συστρατιῶται. χοι- ϑ 
νὸς ὧν ἐς πίστιν ἀλλήλοις συνάγει συνάπτει δὲ καὶ 

ὅσα ὑμῖν ὑποσχόμενοι πάντα ἔδομεν, ὃ μεγίστη πίστις υ 

ἐστὶ καὶ περὶ ὧν ἐς τὸ μέλλον ὑπισχνούμεϑα. αἱ δὲ 
ἐλπίδες εἰσὶν ἐν τῇ ἀρετῇ, ὑμῶν τε τῶν στρατευομέ- 
νῶν χαὶ ἡμῶν. οὺἣς ἐπὶ τοῦ βήματος τοῦδε ὁρᾶτε το- 

σούσδε καὶ τοιούσδε ἄνδρας ἀπὸ τῆς βουλῆς. ἔστι δὲ 
καὶ πλῆϑος Ξαροσμεθῆς: ὅσον ἴστε. σίτου τὲ καὶ ὅπλων τ 

καὶ χρημάτων καὶ νεῶν καὶ συμμάχων κατά τε ἔϑνη 

χαὶ βασιλέας. ὥστε τί χρὴ τῷ λόγῳ παρακαλεῖν ἐς προ- 

ϑυμίαν τὲ καὶ ὁμόνοιαν. οὗς ἥ τὲ παρασκενὴ καὶ τὰ 

ἔργα κοινὰ ὄντα συνάγει; περὶ δὲ ὧν διαβάλλουσιν. Ἶ 

ἡμᾶς δύο ἔνδρες ἐχϑροί. ἴστε μὲν αὐτὰ ἀκριβέστατα, 
καὶ δι αὐτὸ συστρατεύεσϑε ἡμῖν ἑτοίμως. δοκεῖ δὲ. 

χαὶ νῦν ἐπεξελθεῖν ἔτι τὴν αἰτίαν. ἣ μόλιανὰ ἐπιδεί- 
κνυσι τοῦ πολέμου καλλίστην τὲ οὖσαν ἡμῖν καὶ δικαιο-. 

τάτην τὴν πρόφασιν. 1: 

ἡμεῖς γὰρ Καίσαρα ἐν μὲν τοῖς πολέμοις σύυστρα- 

τευόμενοί τὲ αὐτῷ μεϑ᾽ ὑμῶν καὶ στρατηγοῦντες ἐπὶ 
μέγα ἤρομεν καὶ φίλοι διετελοῦμεν ὄντες. ὡς μὴ δο- 

ΒΝ 

δὲ ἐς τὴν εἰρήνην ἐπίμεμπτος ἦν, οὐχ ἡμῖν τοῖς φίλοις. 

ἐπεὶ κἀν τούτοις προετιμώμεϑα. ἀλλὰ τοῖς νόμοις καὶ 3: 

2 ἐς] διὰ Β 8 ἡμᾶς 6ε].. ὑμᾶς ΠΡ τὶ ὅ ὃ] ἣ εἰ. ΟοὉ. 
Ῥ. 382, Βρα οὗ δ 1 122, τ. δὐΐδτα ΤΥ 8 ὅ00. 601. 8398 9 δὲ 
οτη. ἱ 11 κατά τε] καὶ τά τε Β 12 τῷ 46]. Νδθοκ, νὶχ γθοῖθ.. 
1ὅ τηδ]ῖτη (οἷν δύο ἄνδρες, ᾿ὲ ἐγο8 εὐὐγὶ Ος οἵ 8 889 αὐτὰ] 
αὐτοὶ οἱ. Νϑίοκ, θὰ οἂνθ Βἰδίυτωῃ, οἵ. οἰΐαπι 8 888 (ὅσα ἴστε 
β'πθ αὐτοὶ) 1 ἔτι] ἐπὶ Β ἣ] ἢ ἢ Β 19 τὴν οἵ. ΟἸΠΠΘΒ. 
Ργδοίο ΒΥ 30 5α. συστρατευόμενόν τε Β 21 συστρατηγοῦν- 
τὲς οἱ. Η. ϑίθρῃ., αὖ οἵ. 8 2310 
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δ 42α.0. 
᾿ τῷ κόσμῳ τῆς πολιτείας. ὧν οὐδεὶς νόμος οὔτε ἀριστο- 

χρατιχὸς χύριος οὔτε δημοτικὸς ἔτι ἦν" ἅπερ ἅπαντα 

οἱ πατέρες ἡμῶν ἥρμοσαν. ὅτε τοὺς βασιλέας ἐκβαλόν- 

τὲς ἐπώμοσαν καὶ ἐπηράσαντο οὐκ ἀνέξεσϑαι βασιλέων 

φἐς τὸ μέλλον ἑτέρων. ᾧ τινι ὅρκῳ βοηϑοῦντες οἱ τῶν 888 

 ὀμωμοχότων ἔχγονοι καὶ τὰς ἀρὰς ἀπερύκοντες ἀφ᾽ 

᾿ς ἑαυτῶν οὐχ ὑπεμείναμεν ἐς πολὺ περιιδεῖν ἕνα ἄνδρα, 

εἰ καὶ φίλος ἦν ἡμῖν καὶ χρήσιμος. τά τε κοινὰ χρή- 

 ματὰ καὶ στρατόπεδα καὶ χειροτονίας ἀρχῶν ἀπὸ τοῦ 

τὸ δήμου καὶ ἡγεμονίας ἐθνῶν ἀπὸ τῆς βουλῆς ἐς ἑαυτὸν 

᾿ς περιφέροντα χαὶ νόμον ἀντὶ τῶν νόμων καὶ κύριον 

ἀντὶ τοῦ δήμου καὶ αὐτοχράτορα ἀντὶ τῆς βουλῆς γι- 

92 γνόμενον ἐς ἅπαντα. ὧν ἴσως ὑμεῖς οὐκ ἀκριβῶς ἦἧσϑά- 884 

ΟΠ ψγεσϑε, ἀλλὰ μόνην αὐτοῦ τὴν ἐν τοῖς πολέμοις ἀρετὴν 

τ ἑωρᾶτε. νῦν δὲ ῥᾳδίως τε ἂν καὶ ἐκ μόνου τοῦ περὶ 
ὑμᾶς μέρους χκαταμάϑοιτε. ὁ γὰρ δῆμος ὑμεῖς ἐν μὲν 88 

τοῖς πολέμοις ὑπακούετε ἐς πάντα ὡς κυρίοις τοῖς 

στρατηγοῖς, τὸ δὲ κῦρος τόδε ἐν τοῖς εἰρηνικοῖς ἐφ᾽ 

ἡμῖν ἀντιλαμβάνετε αὐτοί. προβουλευούσης μὲν τῆς 

φ βουλῆς, ἵνα μὴ σφαλείητε, κρίνοντες δὲ αὐτοὶ χαὶ ψη- 

φιξόμενοι κατὰ φυλὰς ἢ λόχους καὶ ἀποφαίνοντες 

ὑπάτους τε χαὶ δημάρχους καὶ στρατηγούς. ἐπὶ δὲ ταῖς 386 

χειροτονίαις χαὶ τὰ μέγιστα δικάξετε. χολάξοντες ἢ τι- 

μῶντες. ὅτε κολάσεως ἢ τιμῆς ἀξίως ἄρξαιμεν ὑμῶν. 

96 ἡ δὲ ἀντίδοσις ἥδε τήν τε ἡγεμονίαν. ὦ πολῖται, ἐς 8381 

εὐδαιμονίαν ἄκραν ὑπερήγαγε καὶ τοὺς ἀξίους ἐτίμη- 

τ τὸ 

Ἂορεβς  κβτάριδι ᾿ 

1 ὧ»] ἧς οἱ. Μεπᾶ., βοα ὧν τοβρίοἱὺ δ τοῖς νόμοις 4 ὦμο- 
σαν οἱ. Μροῃηᾶ., υὖ Ἰοριίυν ΠΟ 8 ὅ16, 564 οὗ δα 1 88 1 ὑπέ- 
μειναν 16 11 νόμον] νόμων Υ͂, νόμους Ὀ5 1ὅ τε ἀδ]οραὺ 
Μομά. 18 5αᾳ. ἐφ᾽ ὑμῖν οἱ. ΜΌΒρΥ., τη8]6 20 σφαλῆτε οἱ. 
Μεπά. 20 προήγαγε οἱ. Μοπα. 
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414 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [Οαϑβύνοϑ νηὐιθ8 ἀρροϊϊα! ς ε 

δε, καὶ οἱ τετιμημένοι χάριν εἶχον ὑμῖν. ἀπὸ ταύτης 

τῆς ἐξουσίας ὕπατον ἐποιήσασϑε Σκιπίωνα, ὅτε αὐτῷ 

ἠδς Πιβύην ἐμαγτυρήσατε:' καὶ δημάρχους ἐποιεῖσϑε, 
ἀνὰ ἔτος ἕχαστον, ος ἐβυύλονον, διοισομένους ἡμῖν 

ὑπὲρ ὑμῶν, εἰ δέοι. καὶ τί μοι καταλέγειν τὰ πολλά, ν᾿ 

ὅσα ἴστε; ἀλλ᾽ οὐκ. ἀφ᾽ οὗ Καῖσαρ ἐδυνάστευσεν, οὐκ 9: 

ἀρχήν τινα. οὐ στρατηγόν. οὐχ ὕπατον, οὐ δήμαρχον 
ἐχειροτονήσατε ἔτι. οὐκ ἐμαρτυρήσατε οὐδενί. οὐκ ἀμοι- 

βὴν εἴχετε δοῦναι μαρτυροῦντες. ἐν κεφαλαίῳ δὲ εἰ- 

πεῖν, οὐδὲ εἷς ὑμῖν χάριν ὥφειλεν, οὐκ ἀρχῆς, οὐχ τὸ 

ἡγεμονίας. οὐχ εὐθυνῶν. οὐ δίκης. ὃ δὲ οἴχτιστον 
ἁπάντων ἐγένετο. οὐδ᾽ αὐτοῖς ἐδυνήϑητε ἐπικουρῆσαι 
τοῖς δημάρχοις ὑ ὑμῶν ὑβριξομένοις, ἥν τινα ἀΐδιον ὑμῶν τ 

αὐτῶν ἀρχὴν ἐστήσασϑε εἶναι καὶ ἱερὰν καὶ ἄσυλον ' β 

ἀπεφήνατε. ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀσύλους εἴδετε τὴν ἀρχήν δι 

τὴν ἄσυλον καὶ τὴν ἐσθῆτα τὴν ερὰν ἐς ὕβριν ἀφαι- β 
ρουμένους ἀχρίτους. ἀπὸ μόνου προστάγματος, ὅτι 
ἔδοξαν ὑπὲρ ὑμῶν χαλεπῆναι τοῖς καὶ βασιλέα αὐτὸν 
ἐθέλουσι κριϑονομῦσοι ὃ καὶ μάλιστα ἐκύχϑϑς ἤνεγ- 

χὲν ἡ βουλὴ δι’ ὑμᾶς" ὑμετέρα γὰρ καὶ οὐ τῆς βου- ἢ 

λῆς ἐστιν ἡ τῶν δημάρχων ἀρχή. ἐπιμέμψασϑαι δὲ 
σαφῶς οὐ δυναμένη τὸν ἄνδρα οὐδ᾽ ἐς κρίσιν ἐπαγα- 
γεῖν διὰ ἰσχὺν στρατοπέδων. ἃ καὶ αὐτά, τέως ὄντα 
τῆς πόλεως. ἑαυτοῦ [ἐπεποίητο ἴδια, τὸν ἔτι λοιπὸν 

τρόπον ἀμύνασθαι τὴν τυραννίδα ἐπενόησεν, ἐς τὸ 30 

β 

β 
β 

8 ἐποιήσατε ἃ, 4 ἡμῖν} ὑμῖν 8 ὅ τί μοι] τί δεῖ οἱ. Μ6πά., 
8604 οὗ Ηοτ. 5ϑΐύ. 1, 6, 34 5αᾳ.: πο 0101, ΤΊΠΙ, ΒΌχηΘ 6 Δοροκίναμη, | 
οἸανυσα Ποτῖαὰθ ἐρθαπο θ ἀλλ᾽ οὐκ] ἀλλ᾽ εἰ. Μοπά.; 
οὐκ δὐΐθ ἀρχὴν ἀο᾽οπάστῃ" 10 οὐδεὶς 1 18 ἀΐδιον] ἦδιον ; 
66]., να]ρὸ 17 νϑυῖ5 ἀπὸ μόνου προστάγματος ΘχρίἸοαῦατν 
ἀκρίτους. Ο τ816 νϑγοϊῦ: δα; τρεῦθ8 φιαθάαίο 2422 8α. ἀπαγαγεῖν ' 
οἱ. Νῦοκ, ἀγαγεῖν Μεμπά. 34 δαρτηθπίαιμῃ ἀο]ουὶ, οὗ, δὰ ὦ 
8 8ὅ τὸν ἐπίλοιπον Υ 
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μὰ ἐπιβουλεύσασα. ἔδει δὲ τὴν μὲν γναμῆν γενέ- 391 

σϑαι τῶν ἔσο. τὸ δὲ ἔργον ὀλίγων. ἐπεὶ δὲ ἐγέ- 

νετο. αὐτίκα ἡ βουλὴ τὴν χοινὴν γνώμην ἐξέφηνε, 

σαφῶς μὲν ὅτε καὶ γέρα τυραννοχτονικὰ ἐψηφίξοντο 

5. εἶναι" ἐπισχόννος δὲ αὐτοὺς Ἀντωνίου καϑ' ὑπόκρισιν 892 

Ε ξκαξώς καὶ οὐδ᾽ ἡμῶν ἀξιούντων διὰ γέρα τῇ πόλει 

μᾶλλον ἢ δι’ αὐτὴν τὴν πατρίδα βοηϑεῖν, τοῦδε μὲν 

ἀπέσχοντο. οὐκ ἐθέλοντες ἐφυβρίξειν τῷ Καίσαρι, ἀλλὰ 

Ϊ μόνης τῆς τυραννίδος ὐῤλρο γϑὶ ἀμνηστίαν δὲ ἁπάν- 

τὸ τῶν ἐψηφίσαντο εἶναι καὶ σαφέστερον ἔτι. φόνου μὴ 
᾿ 

ἴς ἀΣΣ μι χὰ Ἔοτς: 

εἶναν δίκας. καὶ μετὰ μικρόν. Ἀντωνίου τὸ πλῆϑος 3898 

ἐφ᾽ ἡμῖν δημοχοπήσαντος. ἡ βουλὴ καὶ ἀρχὰς ἐϑνῶν 

τῶν μεγίστων καὶ ἡγεμονίας ἔδοσαν ἡμῖν καὶ γῆς 

᾿ ἀπέφηναν ἡχγεῖσθία πάσης ἀπὸ τοῦ ᾿Ιονίου μέχρι Συ- 

᾿ θέας. πότερον ὡς ἐναγεῖς κολάζοντες ἢ ὡς ἀνδροφόνους 

ἢ πορφύρᾳ τε ἱερᾷ καὶ ῥάβδοις καὶ πελέκεσι περικοσμοῦν- 

᾿ τες; ᾧ λόγῳ καὶ Πομπήιον τὸν νέον, οὐδὲν μὲν ἐς 894 

ταῦτα συνειργασμένον. ὅτι δὲ μόνον Πομπηίου Μάγνου 

τοῦ πρώτου περὶ τῆς δημοχρατίας ἀγωνισαμένου παῖς 

ῷ0 χαὶ ὅτι μικρὰ τὴν τυραννίδα ἠνώχλει λανθάνων περὶ 

᾿Ιβηρίαν. κατεχάλεσέ τε ἐκ τῆς φυγῆς καὶ τὸ τίμημα 

αὐτῷ τῶν πατρῴων ἐκ τῶν κοινῶν ἔκριναν ἀποδοῦναι 

χρημάτων καὶ ϑαλασσοχράτορα ἀπέφηναν. ἵνα κἀκεῖ- 

Ἢ 

να χα Ασυ πῖνε ο 

ὅ αὐτοῖς ἱ 6 ἀταξίας ἃ, οοηἐμγϑαξίοη8 Ο, ἀταραξίας 
ορἰοτὶ, ἀπραξίας οἱ. ΟΟ. Ρ. 284, ΡΘτρθσυᾶτη ἡμῶν ἱ οὐ Υἱ οχ 
οοττ., ὑμῶν Ὁ [10 {τοῦ φόνου οἱ. Η. ϑίθρῃ., βθὰ οὗ δὰ Π 
8 28ὅ 14 ἁπάσης ἃ 1ὅ ἀνδροφόνους] ἐψγαγηϊοϊάαβ (4, ἀπὰθ 
Η. ϑέίθρῃ. οἱ. τυραννοχτόνους (γ6] τυραννοφόνους), ρΡοδαϊύ οὐϊᾶχῃ 
ἀνδροφόνους «Γαίου Καίσαρος», ΟΕ 8 800, Ῥγτοοθαι. ο. 14 οχίσ.; 
πότερον ὡς ἀνδροφόνους κολάζοντες ἢ ὡς εὐαγεῖς πορφύρᾳ οἱ. 
ϑοθνν., ποῖ ῬΥΟΡΘΌΙΠΙΘΥ 18 τηϑ] τὴ μόνον δὲ ὅτι 19 περὶ} 
ὑπὲρ οἷ. ΝΆΌΟΚ, 808 οὗ 841 8ὶ 814 (ἦν) παῖς οἱ. Μοπᾷ., παῖς 
(ἦν) Ζοτάϊκ Ρ. 60, Βρα οὗ Π 8 ὅτο Ἰπτΐ. 28 χρημάτων πιο] δϑέθτα 
Ῥαΐανιὺ Μοπά., βῖηθ οϑαβῶ 

ἡ ἀποδεοήρς βκη 



Βμὰ- 
πον δο 

416 ἘΜΦΥΎΛΤΙΩΝ Δ. [(ἰαδϑύι8 ηυϊϊέο5 αρροϊαξ ὁ 
43α.Ο. β 

896 νος ἀρχήν τινα ἔχοι δημοχρατικὸς ὥν. τί δὴ πλέον. 
ἔργον ἔτι τῆς βουλῆς ἢ σύμβολον ἐπιξητεῖτε τοῦ κατὰ 

γνώμην αὐτῆς πάντα πεπρᾶχϑαι, πλὴν ἢ λόγῳ μόνον 
ὑμῖν ἔτι ὁμολογῆσαι: ὃ καὶ αὐτὸ πράξουσι [καὶ ἐροῦσι] 

καὶ λέγοντες ἅμα ὑμᾶς ἀμείψονται μεγάλαις δωρεαῖς, υ 
8906 ὅταν εἰπεῖν καὶ ἀμείψασϑαι δύνωνται. νῦν μὲν γὰρ ϑὶ 

ὡς ἔχουσιν, ἴστε. προγράφονται χωρὶς δίκης, καὶ τὰ 
ὄντα αὐτοῖς δημεύεται. καὶ κτείνονται χωρὶς καταδίκης 

ἐν οἰκίαις, ἐν στενωποῖς, ἐν ἱεροῖς. ὑπὸ στρατιωτῶν, ὑπὸ 

ϑεραπόντων, ὑπὸ ἐχϑρῶν. ἐκ μυχῶν ἀνασπώμενοι καὶ τὸ 

διωχόμενοι πανταχῇ. τῶν νόμων τὸν ἐθέλοντα φεύγειν 

891 ἐώντων. ἐς δὲ τὴν ἀγοράν. ἐς ἣν οὐδενὸς πολεμίου κε- 
φαλήν, ἀλλὰ ὅπλα μόνα καὶ ἔμβολα νεῶν ἐφέρομεν, ὑπά- 

τῶν ἄρτι καὶ στρατηγῶν καὶ δημάρχων καὶ ἀγορανόμων 
καὶ ἱππέων χεφαλαὶ πρόκεινται" καὶ γέρα τούτων ἐστὶ τ: 

898 τῶν κακῶν ὡρισμένα. τοῦτο γὰρ ἐπανάστασίς τίς ἐστ 

πάντων, ὅσα τέως ἦν ὕπουλα, χαὶ ἀνδρολήψια αἰφνί- 
δια καὶ μύση ποικίλα γυναικῶν τε καὶ υἱῶν καὶ ἀπ- 

ελευϑέρων καὶ οἰκετῶν. ἐς τοσοῦτον ἤδη καὶ τοὺς 

899 τρόπους ἡ πόλις ἐπιτέτριπται. καὶ τῶνδε τοῖς πονὴ- 30 
ροῖς ἡγεμόνες εἰσὶν οἵ τρεῖς ἄνδρες, αὐτοὶ πρὸ τῶν 

ἄλλων ἀδελφοὺς καὶ ϑείους καὶ ἐπιτρόπους προγρά- 
400 ψαντες. λέγεταί ποτε πρὸς τῶν ἀγριωτάτων βαρβάρων 

ἡ πόλις ἁλῶναι" καὶ οὐδενὸς ἀπέτεμνον οἱ Κελτοὶ κὲ- 
| 

1 ἔχηῦ 4 καὶ ἐροῦσι 46]. Νδιοκ 12 οὐδενὸς] οὐδὲ β 
οἱ. Μεπα., οὐδὲ πολεμίου οὐδενὸς Νδῖιοκ 10 τοῦτο βΒι5ρ. Μεπά,, 
αὖ ποαΐγυση Ὀθπ6 μεροὺ, οἵ. δὰ ὃ 8177 τίς οὐη. Ὁ, βϑοϊ δῖ 
Μεπά. 601]. 8 ὅ2, 564 Ββοηξθηύία δου ἢ. 1. ἕουστηαΐω θϑῦ πθαὰθ ἴπ 
τίς οἴἴοπαο (οἵ, Κυᾶροσ, αὐ. Κρυϑο]. 8 δ1, 16, 2 17 καὶ δηΐθ 
πάντων δαᾷ. Ὁ 18 μίση ἃ 22 καὶ ἐπιτρόπους βρθοίαὐ 88 
8 47; ηρένο ἱγέον 86 Ὁ, Ἰὰ βββοῦ ἐπιτρέποντες σφίσι 28 {τῶν 
βαρβάρων οἱ. Μοπά., οοπέτω Κταίῦ Ρ. 44 οὐ 21 24 85ᾳ. {τὴν 
κεφαλὴν οἱ. Μοηᾶ., κεφαλὰς ἀοέοπαιυ Κταίὺ ᾿. 88, αὖ νἀ ούαγ, ᾿αγ8 
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φαλὰς οὐδὲ ἐνύβριξον ἀνῃρημένοις οὐδὲ πολεμοῦσιν 

ἔτι λαϑεῖν ἢ φυγεῖν ἐφϑόνουν. οὐδ᾽ αὐτοί πω πόλιν 401 

οὐδεμίαν ὧν δορὶ ἐλάβομεν, τοιαῦτα διεϑήχαμεν οὐδὲ 

ἑτέρους ἐπυϑόμεϑα διαϑεῖναι. οἷα νῦν οὐχ ἰδιῶτις πό- 

βλις, ἀλλ᾽ ἡγεμονὶς ἀδικεῖται πρὸς τῶν αὐτὴν ἁρμόσαι 

᾿χαὶ διορϑῶσαι τὰ χοινὰ κεχειροτονημένων. τί τοιοῦ- 402 

τὸν εἰργάσατο Ταρχύνιος: ὃν διὰ μιᾶς γυναικὸς ὕβριν, 

ἐξ ἔρωτος γενομένην, βασιλέα τε ὄντα ἐξέβαλον καὶ 

" βασιλεύεσϑαι διὰ ἕν ἔργον οὐκέτι ὑπέστησαν. 

θ6 καὶ τάδε. ὦ πολῖται. πράσσοντες οἵ τρεῖς ἡμᾶς 403 

ἐναγεῖς λέγουσι, καί φασι μὲν ἀμύνειν Καίσαρι. προ- 

γράφουσι δὲ τοὺς οὐδ᾽ ἐπιδημοῦντας, ὅτε ἀνῃρεῖτο. ὧν 

χαὶ οἵδε εἰσὶν οἱ πλέονες, οὃς ὁρᾶτε, διὰ πλοῦτον ἢ 

γένος ἢ γνώμην δημοχρατικῆς διανοίας προγεγραμμέ- 

ὅνοι. ᾧ λόγῳ καὶ Πομπήιος μεϑ’ ἡμῶν προεγράφη, 404 

“πόρρω μὲν ὧν περὶ ᾿Ιβηρίαν, ὅτε ἡμεῖς ἐδρῶμεν" ὅτι 

“δέ ἐστι δημοχρατιχοῦ πατρός. διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν 

ὑπὸ μὲν τῆς βουλῆς κατεκλήϑη τε καὶ ϑαλασσοκράτωρ 

ἐγένετο, ὑπὸ δὲ τῶν τριῶν προεγράφη. τί δὲ γυναῖ- 406 
Ὁ χες ἐπὶ Καίσαρι συνέγνωσαν αἱ (ἐς) ἐσφορὰς προγεγραμ- 

μέναι: τί δὲ ὃ δῆμος ὃ μέχρι δέκα μυριάδων τιμᾶσϑαι 

τὰ ὄντα κεχελευσμένος ὑπὸ μηνύμασι καὶ ξημίαις, ᾧ 

τέλη καινὰ καὶ ἐσφορὰς ἐπιγράφουσι; καὶ τάδε πράσ- 406 

δοντὲς οὐδ᾽ ὡς θησαν τοῖς στρατευομένοις σφίσι 

"5 τὰς δωρεάς. ἡμεῖς δέ, οἷς ἀσεβὲς οὐδὲν εἴργασται. καὶ 

εἰ ὅ (ἡ ἡγεμονὶς οἷ. Μοπά., 5ἴπ οασβὰ αὐτὴν βοοϊαδιὺ Μοπά. 
601]. 8 81, αὖ δἷο ρυδϑοθᾶϊ οὐκ ἰδιῶτις πόλις, ἀλλ᾽ ἡγεμονὶς 
1 ἀνῃρεῖτο ΒΚ.. ἀνήρητο 110] 14 γνώμην] δόξαν οἱ. Μεπά. 
19 (αἱ γυναῖκες οἱ. Μεμά., 80 οὗ δὰ ΠῚ 8 θ40 20 (ἐς δααϊαὶ 
68 Μαεπάα. οοπίθοξυτα, ἐς φορὰς ΟἹ, ἐσφορὰς οα. ΒΚ. οὐ Μοπά. 

ν {τεδ τέλη οἱ. Μοπά., τηπέ. 

31 ὁ μέχρι δέκα μυριάδων] οἵ. 8 146 
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418 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [(αδβδίνιβ ηυϊο5 αρροϊαὶ 

τὰ ἐπηγγελμένα δεδώκαμεν καὶ ἕτερα ἕτοιμα ἔχομεν ἐς 

ἀμοιβὰς μείζονας. οὕτως ἡμῖν καὶ τὸ δαιμόνιον, ὡς 
δίκαια πράσσουσιν]. {συνδεπιλαμβάνει. ἐπὶ δέ γε τῷ 91 
δαιμονίῳ χαὶ τὰ πρὸς ἀνθρώπων ὁρᾶν ἔχετε, ἐς τοὺς 

ὑμῶν πολίτας ἀποβλέποντες, οὺἣς εἴδετε μὲν στρατη- 5 
γοῦντας ὑμῶν πολλάκις καὶ ὑπατεύοντας καὶ ἐπαινου- 

μένους. ὁρᾶτε δὲ πρὸς ἡμᾶς ὡς εὐαγεῖς καὶ δημοκρα- 

τιχκοὺς καταπεφευγότας χαὶ τὰ ἡμέτερα ἡρημένους καὶ 
συνευχομένους ἡμῖν ἐς τὰ λοιπὰ καὶ συναιρομένους. 

πολὺ γὰρ δικαιότερα ἡμεῖς γέρα τοῖς περισώσασιν αὖ- τὸ 

τοὺς ἐκηρύξαμεν ὧν ἐκεῖνοι τοῖς ἀναιροῦσιν" οὐδὲ 
ὁρῶσιν ἡμᾶς Γάιον μέν, ὅτι ἠξίου μόνος ἄρχειν, ἀν- 

ῃρηχότας. τοὺς δὲ τὴν ἐκείνου περιποιουμένους ἀρχὴν 
ὑπερορᾶν μέλλοντας καὶ μὴ ἐς δαυτούς. ἀλλ᾽ ἐς τὸ μέ- 

σον τῷ δήμῳ προτιϑέντας τὴν πολιτείαν κατὰ τὰ πά- τὸ 
τρια. ὡς οὖν οὐκ ἀπὸ τῆς αὐτῆς γνώμης αἱρουμένων 

πολεμεῖν ἕχατέρων, ἀλλὰ τῶν μὲν ὑπὲρ δυναστείας καὶ 
τυραννίδος. ἣν ἐν ταῖς προγραφαῖς ἐπέδειξαν ἤδη, 
ἡμῶν δὲ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἢ μόνον ἵνα τῆς πατρίδος ἐλευ- 
ϑερωϑείσης ἰδιωτεύοιμεν ὑπὸ τοῖς νόμοις, εἰκότως οἵδε 30 

τε οἱ ἄνδρες καὶ πρὸ τούτων οἱ ϑεοὶ τὰ ἡμέτερα κρί- 

νουσι. μεγίστη δὲ ἐλπὶς ἐν πολέμοις ἐστὶ τὸ δίκαιον. 
μηδέ τῳ. εἰ Καίσαρος ἐγένετο στρατιώτης, ἐπὶ νοῦν θᾶ 

ἔτι ἴτω. οὐ γὰρ ἐκείνου γε ἦμεν οὐδὲ τότε. ἀλλὰ τῆς 

β 

2 ἀμειβὰὶς ΒΟ 8 ζσυνλεπιλαμβάνει Μομᾷ. 4 ἐς {τούσδεν 
τοὺς οἱ. δοῦν. ἔὄὅ πολίτας] βουλευτὰς ταρ]υϊῦ Μεπᾶ., ἱπαῦ, 
1 54. ἀριστοχρατικοὺς, δημο Βρτδβοσ., Υ᾽ 14 (οὐχ) ὑπερορᾶν 
οἱ. Η. ϑύθρῃ.. ργοῦ. Μομῃᾶ. καὶ μὴ ἱ, καὶ μὴ δὲ ((. 6. καὶ, 
μηδὲ) Ο ἐς αὐτοὺς ἱ {τοὺς (μος τη8]6) ἐς αὑτοὺς {περι- 
σπῶντας οἱ. Η. ϑέθρῃ., ἱπαῦ. 16 προγράφεται ροϑὺ κατὰ τὰ 
πάτρια δᾶ. ἱ, Ἰορὶ Ο, ἰπ παρ. 80 αἱῦ. τὰ. δᾶά. ἴῃ Β, οπι. 3, 
46] νι αὖ ρ]οββοιηδ ἰᾶτη ον. οὖν οτη. Υ͂ 21 5α. κριφνοῦσι ὦ 
Οἱ, οοττ. ὅσον. ᾿ 



ΠΟ αξοίνι νεϊίοβ ἀρρεϊϊαι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 419 
᾿ 42α. Ο. 

πατρίδος, οὐδ᾽ οἱ διδόμενον μισϑοὶ καὶ δωρεαὶ Καί- 

σαρος ἧσαν. ἀλλὰ τοῦ χοινοῦ, ἐπεὶ οὐδὲ νῦν ἐστε 

Κασσίου σεῤσύβρ οὐδὲ Βρούτου μᾶλλον ἢ Ῥωμαίων" 

ἡμεῖς δ᾽ ἐσμὲν ὑμῖν συστρατιῶται. Ρωμαίων στρατη- 

᾿γοί. καὶ εἰ τόδε καὶ οἱ πολεμοῦντες ἡμῖν ἐφρόνουν. 411 

ἐνῆν ἀκινδύνως ἅπασι τὰ ὅπλα καταϑέσϑαι καὶ τοὺς 

Ἵ στρατοὺς πάντας ἀποδοῦναι τῇ πόλει. κἀκείνην ἕλέ- 

ε σϑαι τὰ συνοίσοντα" καὶ εἶ δέχονται ταῦτα, προχαλού- 

μεϑα. ἐπεὶ δὲ οὐ δέχονται, οὐδ᾽ ἂν δέξαιντο ἔτι διὰ 415 

ι τὰς προγραφὰς χαὶ ὅσα ἄλλα ὄδρφοσαν, ἴ ἴωμεν, ὦ συστρα- 

᾿τιῶται, μετά τε πίστεως ὑγιοῦς καὶ προθυμίας ἀδόλου 

 στρατευσόμενοι Ῥωμαίων τῇ τὲ βουλῇ χαὶ τῷ δήμῳ 

μόνοις ὑπὲρ ἐλευϑερίας᾽". 

9 ἀναβοησάντων δὲ πάντων “ἴωμεν καὶ εὐθὺς ἄγειν 418 

ιὸ ἀξιούντων, ἡσϑεὶς ὃ Κάσσιος τῇ προϑυμίᾳ κατεκήρυ- 

ξεν αὖϑις σιωπὴν καὶ αὖϑις ἔλεγε: “θεοὶ μέν. ὅσοι 

πολέμων δικαίων δεσπόται. τῆς πίστεως ὑμᾶς. ὦ συ- 

στρατιῶται. καὶ προϑυμίας ἀμείβοιντο" τὰ δ᾽ ἐς ὐρνυ ον 

 πίνην ἰσερσεηχᾶσι πρόνοιαν ὅτι καὶ πλέονα καὶ ἀμεί- 

Ὁ νονά ἐστιν ἡμῖν ἢ τοῖς πολεμίοις, μάϑετε οὕτως. τέλη 414 

μὲν ὁπλιτῶν ἴσα αὐτοῖς ἀντεπάγομεν, πολλὰ καὶ ἐπὶ 

τῶν χρειῶν ἄλλα πολλαχοῦ καταλιπόντες" ἱππεῦσι δὲ 

! χαὶ ναυσὶ πολὺ ποούζομεν καὶ συμμάχοις βοάμαθας 

τε καὶ ἔϑνεσι τοῖς μέχρι Μήδων καὶ Παρϑυαίων. καὶ 41 

Ε. 1 διδόμενοι, ῬΥΙΟΣΙ ἐ ἴπ τᾶ8., Β, δόμενοι 1 4 ὑμῖν, (ὦ) 
᾿ συστρατιῶται, 50. Μοπά., νἱἵτα βϑηζθπεϊδθ ὑο] ]θ πη: στη ῬΟΠΘΙΘ 
Ὶ ἀρθαϊξ οέϊατη γὰρ ρτὸ δ᾽, οὐ ὑμῖν δββϑὺ ταοϊθβέση 9 δέξαιντο 
᾿ δύναιντο οἱ. Μοπά. 11 τε οἵα. Υ͂ 12 στρατευόμενοι οατὰ ἃ 
π ὃ ϑοῦν. βαϊζοτθβ τῇ τε] τε τῇ Υ 14 ἄγειν (σφᾶς 

οἱ, Μοπα., οὗ δα 1 ὃ 228 16 αἰΐουυτη αὖϑες τηο]οβύπτη Ραζεγιῦ 
 Μεπά. ᾿ ἔλεξε ταδὶ Μοπᾶ., βοὰ οἵ Ο 8ὶ 101 19 στρατηγῶν 

᾿ς 46]. Νδῦοκ οὐ Μοπᾶ. ὅρε- καὶ Μαεπάᾶ., καὶ ὅτι ΟἹ, καὶ οτα. 
84 Παρϑυαίων ζχρώμεϑαν οἱ. Μεπά. (οἵ. 8 668), ἱπυΐ. 
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480 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [(αδβδίνιδ ηυϊ ἱξο5 αρρεϊαξ ὦ 

ἡμῖν μὲν ἐκ μετώπου μόνον εἰσὶ πολέμιοι, ἡμεῖς δ᾽ 

αὐτῶν καὶ χατὰ νώτου Πομπήιόν τε ὁμογνώμονα 
ἡμῖν ἔχομεν ἐν Σικελίᾳ, καὶ Μοῦρχος ἐν τῷ ᾿Ιονίῳ 

καὶ ηνόβαρβος στόλῳ πολλῷ καὶ ὑπηρεσίᾳ δαψιλεῖ 
χαὶ δύο τέλεσι στρατοῦ καὶ τοξόταις αἰεὶ διαπλέοντες 

ἐνοχλοῦσι πολλά, χαϑαρευούσης πολεμίων ἡμῖν τῆς 
ὄπισϑεν γῆς καὶ ϑαλάσσης. χρήματά γε μήν, ἅ τινες 

καλοῦσι νεῦρα πολέμου, τοῖς μὲν οὐκ ἔστιν, οὐδ᾽ ἀπ- 
ἔδωκάν πω τὰ ὑπεσχημένα τῷ στρατῷ, οὐδὲ κατὰ δόξαν 
ἀπήντησε τὰ τῶν προγραφῶν, οὐδενὸς τῶν ἐπιεικῶν 

ὠνουμένου χωρία ἐπίφϑονα᾽ οὐδ᾽ ἑτέρωϑεν εὐποροῦσι. 

τετρυμένης στάσεσι καὶ ἐσφοραῖς καὶ προγραφαῖς τῆς 
3 [ὠ κχ Α - , Ἁ ΄ Ἰταλίας. ἡμῖν δὲ ἐκ πολλῆς φροντίδος καὶ τὰ παρόντα 

μὰ 

ἐστὶ δαψιλῆ, ὡς αὐτίκα ὑμῖν ἄλλα χαρίσασϑαι, χαὶ 

ἕτερα πολλὰ ἐπὶ τούτοις ἀπὸ τῶν ὄὕπισϑεν ἐϑνῶν προσ- τ 
οδεύεται συμφερόμενα. τροφαὶ δέ. ὃ δυσπορώτατόν ἐστι 1 

στρατοῖς μεγάλοις, ἐχείνοις μὲν οὐκ εἰσί, πλὴν ἐκ μό- 

νης Μαχεδονίας. ἔϑνους ὀρείου. καὶ Θεσσαλίας, χώρας 

βραχείας" καὶ τάδε χρὴ κατὰ γῆν αὐτοῖς φέρεσϑαι κακο- 
παϑοῦσιν. εἰ δ᾽ ἔχ Διβύης ἐπάγοιντο ἢ Δευκανίας ἢ κι 

Ἰαπυγίας, διακλείσουσι πάντα Πομπήιός τε καὶ Μοῦρ- 
κος χαὶ ΖίΙομίτιος. ἡμῖν δὲ καὶ εἰσὶ καὶ φέρονται καϑ' 

ἑχάστην ἡμέραν ἀπόνως διὰ ϑαλάττης ἔκ τε νήσων καὶ 

ἠπείρων ἁπασῶν, ὅσαι ἀπὸ Θράκης ἐπὶ ποταμὸν Εὐ- 
φράτην. καὶ τάδε ἀκωλύτως. οὐδενὸς ἡμῖν ὄντος ὄπι- 

1 εἶσὶν οἱ πολέμιοι Ὺ 8 8α. καὶ μοῦρκον ἐν τῷ ἰονίῳ. καὶ 
ἦν ὁ νωρβανὸς στόλῳ Ὁ 4« ἀοινόβαρβοο ὔ  ὅ τοξόταιϊῸ 
6 ἐνοχλοῦσι πολλά Βοτῖρϑβὶ, ἐνοχλοῦσιν. ἀλλὰ ΟἹ, ἐνοχλοῦσιν ἄλλα, 
μοῦ οχ Ὁ δάβοῖϊΐο, ϑοῆν., να]ρὸ 12 τετρυμμένης Οἱ, 6ΘΟΙΥ. 
ϑομν. 14 δαψιλῆ, εἴ Βαρτῶ ἢ δαάϊξο, 568 ἀθιπᾶθ ἀδ]θίο, Β 
94 ὅσαι ἀπὸ οχ Ο οὐτη ([6]. βοῃν.., ὡς διὰ ΟἹ 2ὅ8α. ὄπιϑεν Β΄ 

8 νεῦρα πολέμου] οἵ. Οταπΐοτθιη 8Ρ. ϑοχύ. Ετηρ. δᾶν. ϑῃϊο. ὅ8, 
Οἷο. ῬΒ1]. ὅ, 2 8ὶ ὅ 



ἐροὶ ηυϊξινην σΘοη γηναΐ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 481 

42α.6. 

σϑεν ἐχϑροῦ" ὥστ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ἔσται καὶ ταχύνειν τὸ 

ἔργον καὶ ἐπὶ σχολῆς ἐχτρύχειν τοὺς πολεμίους λιμῷ. 

τοσάδε μὲν ὑμῖν καὶ τοιάδε ἐστίν, ὦ μὐθόρ. τήρ μέσος. 420 

παρ᾽ ἀνϑρωπίνης φροντίδος ἕτοιμα᾽ τὰ δὲ λοιπὰ αὖ- 

τοῖς ἀνὰ λόγον ἀπαντήσειξ παρά τε ὑμῶν καὶ παρὰ 

τῶν ϑεῶν. ἡμεῖς δ᾽ ὑμῖν ἐπὶ τοῖς προτέροις ἀποδόντες 431. 

ἅπαντα. ὅσα ὑπεσχήμεϑα, καὶ τὴν πίστυν ὑμῶν ἀμειψά- 

ὑ μενοι πλήϑει δωρεῶν, ἀμειψόμεϑα καὶ τὸ μεῖξον ἔργον 

ἀξίως αὐτοῦ κατὰ γνώμην ϑεῶν. καὶ νῦν δέ, ὅσον ἐς 4328 

τὔλϑις ἰοῦσιν ἐπὶ τὸ ἔργον ἤδη, συνόδου τῆσδε 

καὶ λόγων τῶνδε ἕνεχα, ἐπιδώσομεν εὐθὺς ἀπὸ τοῦδε 

τοῦ βήματος στρατιώτῃ μὲν χιλίας καὶ πενταχοσίας 

δραχμὰς ᾿Ιταλικάς, λοχαγῷ δὲ πενταπλάσιον καὶ χιλι- 

« ἄρχῃ δὲ τὸ ἀνάλογον". 
1 ταῦτα εἰπὼν καὶ παρασκευάσας τὸν στρατὸν ἔργῳ 438. 

᾿χαὶ λόγῳ καὶ δωρεαῖς διέλυε τὴν ἐκκλησίαν. οἵ δὲ ἐπι- 

μένοντες ἐπήνουν ἐπὶ πλεῖστον αὐτόν τε καὶ Βροῦτον 

γ“. περὶ σφῶν, ὅσα εἰκὸς ἦν, υχυνχμοῦνεο. οἱ δὲ αὐτοῖς 434 

τὴν δωρεὰν αὐτίχα διηρίϑμουν καὶ ἕτερα ὑπὲρ αὐτὴν 

ὁ κατὰ προφάσεις πολλὰς τοῖς ἀρίστοις. τοὺς δὲ λαμβά- 

᾿γοντὰς ἀεὶ κατὰ μέρη προαπέλυον ἐς Ζορίδσκον, καὶ 

Ἷ αὐτοὶ μετ᾽ ὀλίγον ἐφείποντο. δύο δὲ ἀετοὶ καταπτάν- 43 

τες ἐς τῶν σημείων δύο αἰετοὺς ἀπ᾽ ἀργύρου πεποιημέ- 

ΟΝ ἐχόλαπτον αὐτοὺς ἤ. ὡς ἑτέροις δοχεῖ, περιέσκε- 

' , πον" χαὶ παρέμενον δημοσίας τε τροφῆς ὑπὸ τῶν 

᾿ στρατηγῶν ἠξιοῦντο. μέχρι πρὸ μιᾶς τῆς μάχης ἡμέ- 

᾿ ρας ἀπέπτης ἀπέπτησαν. 

᾿ ὅ ἀνὰ λόγον ἃ. ἀνάλογον οοὔετὶ 1886. χιλιάρχῳ βογ. Μοπά. 
16 καὶ λόγῳ οτι. Ὁ 28 ἀετοὺς Δ Ὁ, οὗ, δὰ Π᾿8 26 . 34 αὑτοὺς 
Ο χοχυῦ Ο: 86. ὑγιίσθην γοϑίγβ μρσιυδιιϑαιιο Ἰαοογανιέοβ, αποα ἕοτί. 
᾿ χροϊρίθπάστη οϑηβαϊὸ Μοπά. 34 5αᾳ. περιέσκεπτον ἱ, περιεσκέπο- 
στοντοὸ νοτυϊ Ο: 86 ηυμέμο οὐϑεγμαηξεβ ας πιαμιδηΐο8, αποα 'Μεπά. ῬΙΌΌ. 
Ε 
Ἧς Ἀρριαχῦξ Π. 91 
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482 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [Οογρὶϊ. ξανι668 οἰγουνυεγιίαδ 

δύο δ᾽ ἡμέραις τὸν Μέλανα κόλπον περιοδεύσαντες, 
ἐς ἀΐνον ἀφίκοντο καὶ ἐπὶ Δϊνῳ Δορίσκον τε καὶ ὅσα 

ἄλλα μέχρι Σερρείου ὄρους παράλια. τοῦ δὲ Σερρείου., 

προύχοντος ἐς τὸ πέλαγος, αὐτοὶ μὲν ἐς τὰ μεσόγαια 

ἀνεχώρουν. Τίλλιον δὲ Κίμβρον μετὰ τοῦ ναυτικοῦ, 
καὶ τέλους ὁπλιτῶν ἑνὸς καὶ τοξοτῶν τινῶν τὴν ἀκτὴν. 

περιπλεῖν ἔπεμπον, ἣ πάλαν μὲν ἦν ἐρημοτάτη, καί- 

πὲρ ξδὔγεως οὖσα, τῶν Θρᾳκῶν οὔτε ϑαλάσσῃ χρωμέ- 

νῶν οὔτε ἐς τὰ παράλια κατιόντων ὑπὸ δέους τῶν 
ἐπιπλεόντων. Ἑλλήνων δ᾽ αὐτὴν ἑτέρων τε καὶ Χαλ- 

κιδέων καταλαβόντων καὶ ϑαλάσσῃ χρωμένων, ἤνϑει, 

ταῖς ἐμπορίαις καὶ γεωργίαις. χαιρόντων σφίσι καὶ τῶν 

Θρᾳκῶν διὰ τὴν τῶν ὡραίων ἄμειψιν. μέχρι Φίλιππος. 
ὁ ἀμύντου τούς τε ἄλλους καὶ Χαλκιδέας ἀνέστησεν, 

ὡς μηδὲν ἔτι πλὴν οἰκόπεδα μόνον ἱερῶν δρᾶσϑαι.: 

τήνδε οὖν τὴν ἀκτὴν αὖϑις ἔρημον οὖσαν ὁ Τίλλιος, 
παραπλέων. ὥς οἱ πρὸς τῶν ἀμφὶ τὸν βρήδτον εἴρητο. 

στρατοπέδοις ἐπιτήδεια χωρία ἀνεμέτρει καὶ διέγραφε, 

καὶ ταῖς ναυσὶ κατὰ μέρη πρόσπλουν, ἵν᾽ οἱ περὶ τὸν 

ΝΝωρβανόν, ὡς ἀχρεῖον ἔτι τὸ τηρεῖν, τὰ στενὰ ἐκχ-᾿ 
λίποιεν. καὶ ἐγένετο μὲν ὡς προσεδόκησαν" ὑπὸ γὰρ τῆς᾿ 

2 (ἐς) Ζορίσκον οἱ. Μοπά., 564 οἵ, δ 1 8. 269; οοἴογαχμη δου-᾿ 
οίσκον ὩΌ. αὖ νἱἀ οὕ γ 3 σερξίου Υ, ὈΪβ δὲ οἵη. ἱ ὅ τίλιον 
Ἀ δ Ταωϊλιιηι Ο, οοπβῦ. { παραπλεῖν 801. Μρμῃᾶ., οὗ. 8 429 
8 εὔγειος 5.0Υ. Μοπῃᾶ.; βυοίαδπῦ οοὐΐοθβ ᾿πύθυ “γειος, -γαιος, 
-γεως, οἵ. Οτοπογί, Μοιπουΐα Ῥ. 801 10 5ᾳ. Χαλκιδέων] μογα- 
οἰλάαγιην (Ὁ, ἰΐθιη ν. 14 18 ὡραίων] ὀρέων 10 18 στρα- 
τοπέδοις ἦτεν οἱ. Μαεπὰᾶ. 195α. τὺὐνωρβανὸν, ν, αὐδθ᾽ 
οἸηΐϊθθῶ οταῦ, ΒΌΡΤΘΒου., ΒΒ; ἰὔθχα 8 487 20 ἔτι ὅν. ἐστι 
ΟἹ, οὔ. 

Ι 

Ἴ 
4) 

γ 

1. 46 1ἰΐπουο Βχυνὶ οὲ Οδββὶὶ οὖ Ἰοὺ ρᾷρῃδρ ῬΈΠΙΡΡΘπβῖ8 οἷ 
Ἡφαζου οὐ Πδυτηθὺ (ν. δὰ Π 8ὶ 162) Ρ. 99 5αᾳ., ν. οὐΐδιη Οδγαύ-, Ὶ 
Βαῦβθη, Απρυβύαβ ΤΠ, 1 Ὁ. Τῇ 5α. Ἷ 

᾿ 
ᾷ “ 



ὑραΘΟΥ. [ατιο65 ργαθοϊι8α6) ἘΜΦΎΛΙΟΝ Δ. 488 

φαντασίας τῶν νεῶν ὃ Νωρβανὸς ἐπὶ τῶν Σαπαίων 
στενῶν ἐϑορυβήϑη καὶ ἐκάλει Ζεκίδιον ἔκ τῶν Κορ- 

πίλων κατὰ σπουδὴν ἐπικουρεῖν οἱ. κχαὶ ἐπεκούρει. τὰ 

ι δὲ τῶν Κορπίλων στενὰ ἐκλειφϑέντα οἱ περὶ τὸν Βροῦ- 

τον διώδευον. ἐχφανείσης δὲ τῆς ἐνέδρας ὃ Νωρβα- 

νὸς καὶ ὁ Ζ᾽εκίδιος τὰ Σαπαίων κατεῖχον ἰσχυρῶς. καὶ 

πάλιν ἦν ἄπορα τοῖς ἀμφὶ τὸν Βροῦτον. ἀϑυμία τε 

ἐνέπιπτε, μὴ δέοι σφᾶς ἧς ὑπερεωράκεσαν περιόδου 

νῦν ἄρχεσϑαι καὶ ἀνακυχλεύειν τὰ ἠνυσμένα. ὀψὲ καὶ 

τοῦ χρόνου χαὶ τῆς ὥρας γεγονότων. ὧδε δὲ αὐτοῖς 

ἔχουσιν ὃ Ῥασχούπολις ἔφη περίοδον εἶναι παρ᾽ αὐτὸ 

τὸ τῶν Σαπαίων ὕρος ἡμερῶν τριῶν, ἄβατον μὲν 

ἀνθρώποις ἐς τὸ νῦν ὑπό τε χρημνῶν καὶ ἀνυδρίας 

καὶ ὕλης πυκνῆς" ἢν δὲ ἐθέλωσιν ὕδωρ τε ἐπάγεσϑαι 

χαὶ ὁδοποιεῖν στενὴν καὶ αὐτάρκη δίοδον, οὐ γνωσϑή- 

σεσϑαι μὲν διὰ τὴν συνηρέφειαν οὐδὲ οἰωνοῖς. τῇ τε- 

τάρτῃ δὲ ἐπὶ Ἁρπησσὸν ποταμὸν ἥξειν. ἐχπίπτοντα ἐς 

τὸν Ἕρμον, ὅϑεν ἡμέρας ἔτι μιᾶς ἐν Φιλίπποις ἔσε- 

ἷ σϑαι. τοὺς πολεμίους περιλαβόντας. ὡς ἀπειλῆφϑαι 

ὑτέλεον αὐτοὺς καὶ οὐδὲ ἀναχώρησιν ἕξειν. τοῖς δὲ 

ἔ ἐδόκει τὰ λεγόμενα τῆς τε ἄλλης ἀπορίας οὕνεχα καὶ 

18αᾳ. δυὺ περὲ Ῥχτὸ ἐπὶ δυὺ στενῶν ζῶν» οἱ. Μοπᾶ., οὗ 84 1 
8296 2 Ζεκίδιον βοῦν. κεδίκιον Β ἵσ, κιδίκιον Ὁ, κικίλιονν 

) Βα. 4 τουρπίλων ᾿ἰτὶ, οὗ, διὰ 8 868 6 κεκίλιος ΒΊ, κικίλιος Υ, 
 Οεάϊοϊι Ὁ 1 ἄπορα] ἀπορία οἱ. ὅσον. , Ξ6α οὗ, ΗἩϑτοδού. 8, ὅ8 

ἄρχεσϑαι] ἔχεσϑαι οἱ. Μοπά. 12 τὸ οτὰ. Ὁ 1ὅ καὶ αὐτάρκη] 
ἀλλ᾽ αὐτάρκη οἱ. Ηρογν. νΡ. 14. ἱπυΐ. 16 συνηρέφειαν Τ,. θ1η- 
᾿θοτῇ ἴπ ϑίθρῃ. {μ68. 5. ν., συνηρεφίαν ΟἹ 11 ἁρπησὸν Υ͂, 47- 
Ῥεββιίηι Ὁ 18 Ἕρμον] Ἕβρον οὕὐτα 66]. γυ]ρο, οοπέγα Θαταύ- 
Βδῦβοη, Αὐυρτιβύμβ Π, 1 ᾿. 16 δάῃ. 1. Ὁ ἱπ τὸ ἀπΌϊα, π1}1] ταυύδν!. 
δι ἀογανοσίτη Νέστον 

117 Ἁρπησσὸν] Ατάδιη ἰηἰο]]οστπὺ Π,6 8 Κ6, Ττανθὶβ ἰπ Νουίῃ. 
ὅτοθοθ ΠῚ ῥ. 216, Τ᾽ΟΥΆΒΟΙΘΚ (ν. δὰ 8 868) Ρ. 92, τϑοίβ, βὶ Ἕβρον 
ΟΥ̓͂. 18 ΒΟΙΙΌ8Β 
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484. : ἘΜΦΥ ΔΊΩΝ Δ. [ϑαραθογ. ξανίοθ5 οἱγοιιηυυθηίαθο ' 

ἐλπίδι μάλιστα τοῦ περιλήψεσθϑαι τοσόνδε στρατὸν πο- 

λεμίων. προπέμπουσιν οὖν μέρος. Δευκίῳ Βύβλῳ παρα- 
δόντες, ὁδοποιεῖν μετὰ τοῦ 'Ρασκουπόλιδος. οἱ δ᾽ ἐπι- 

μόχϑως μέν, ὅμως δὲ ἔπραττον αὐτὸ μετὰ δρμῆς καὶ 

προϑυμίας, καὶ μᾶλλον, ἐπεί τινες αὐτοῖς προπεμφϑέν- 

τὲς ἐπανῆλϑον, ἰδεῖν τὸν ποταμὸν ἐξ ἀπόπτου λέγοντες. 
τῇ δὲ τετάρτῃ κἀμνοντες ὑπό τε κόπου χαὶ ΟΙΌΘΟΝ 

ἐπιλιπόντος ἤδη τι καὶ τοῦ ὕδατος, ὃ ἐπήγοντο, ἀνέφε- 

ρον, ὅτι τριήμερόν σφισι τὸ ἄνυδρον ἐλέγετο εἶναι. καὶ 

ἐν φόβῳ πανικῷ περὶ ἐνέδρας ἐγίγνοντο. οὐκ ἀπιστοῦν- τὶ 
τες μὲν τοῖς προπεμφϑεῖσι τὸν ποταμὸν ἰδεῖν. ἡγού- 

μενοι δὲ ἑτέραν ἄγεσθαι. καὶ ἠθύμουν χαὶ ἐβόων 

καὶ τὸν ἹῬΡασκούπολιν, ὅτε ἴδοιεν περιϑέοντα καὶ παρα- 

καλοῦντα, ἐλοιδόρουν καὶ ἔβαλλον. Βόβιον δὲ αὐτοὺς 

ἱχετεύοντος ἐχπονῆσαι τὰ λοιπὰ μετ᾽ γὐφηρέσει ὃ πο- 1 

ταμὸς περὶ ἑσπέραν ἑδωρᾶτο τοῖς πρώτοις" καὶ βοῆς, 

ὡς εἶχός, λαμπρᾶς ἐπὶ τῇ χαρᾷ γενομένης, ἡ βοή, μετα- 

λαμβανόντων αὐτὴν τῶν κατόπιν ἑξῆς. ἐπὶ τοὺς ὕστά- 
τους περιήει. Βροῦτος δὲ καὶ Κάσσιος ἐπεὶ ἔμαϑον, β 
ἵεντο αὐτίχα δρόμῳ. διὰ τῆς τετμημένης τὸν ἄλλον ες 

στρατὸν ἄγοντες. οὐ μὴν ἔλαϑόν γε τοὺς πολεμίους 

ἐς τέλος οὐδὲ περιέλαβον αὐτούς" ὁ γάρ τοι Ῥάσκος, 
ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἹῬχσχουπόλιδος, ἐκ τῆς βοῆς ὑπονοή- ' 

ὅσας ἐσκέψατο χαὶ τὸ γιγνόμενον ἰδὼν ἐθαύμασε μὲν 
ὁδὸν ἄνυδρον ἐλθόντος στρατοῦ τοσοῦδε. ἣν οὐδὲ ̓  

ϑηρίον ᾧετο ὁδεύσειν διὰ τοιᾶσδε ὕλης. καὶ ἀνήγγειλε 
τοῖς ἀμφὶ τὸν Νωρβανόν' οἱ δὲ νυχτὸς ἔφευγον ἐκ 

1 δίψους, ἢ ΒΆΡΥΒΒΟΙ., Β, δίψης, ους βαρτάβου., 8 ἐπι: 
λειπόντος (510) " 11 τὸν ποταμὸν ἰδεῖν βροΙαϑὶ Μοπᾶ., νἱχ 
τοῦθ, 11 ἱλαρᾶς, 5864 80 Θδᾶ. τὰ. βαρσδϑου. λαμπρᾶς, Ἢ 
24 ἐπεσκέψατο, πε ἴἄταθῃ ἱπαοῖο, ἃ 20 ϑηρίων ἃ ὃὉ οἵ τὸν Ὶ 
Νωρβανόν] οἷ. δὰ 8 429 ἔφυγον ταδὶ αἱ Μομπᾷ., οὗ ρτδϑῖ. ἡ 



᾿ς βξι Ῥηϊρρογιν εν δ158] ἘΜΦΎΛΤΙΩΝ Δ. 480 

τῶν Σαπαίων ἐπ᾽ μφιπόλεως. καὶ οἱ Θρᾷχες ἄμφω 

διὰ στόματος ἦσαν ἐν τοῖς στρατοῖς,. ὃ μὲν ἀχγνοου- 

θὅ μένην ἀγαγών. ὃ δ᾽ οὐκ ἀγνοήσας. οἵ δ᾽ ἀμφὶ τὸν 

“ Βροῦτον ἐκ παραλόγου τόλμης ἐς Φιλίππους παρῆλϑον. 

᾿ ἔνϑα αὐτοῖς καὶ ὁ Τίλλιος ἐπικατήχϑη καὶ πᾶς ὁ στρα- 

᾿ τὸς συνεληλύϑει. 

οἱ δὲ Φίλιπποι πόλις ἐστίν. ἣ ΖΙάτος ὠνομάξετο πά- 
᾿ς λαν καὶ Κρηνίδες ἔτι πρὸ Ζάτου" χρῆναι γάρ εἶσι περὶ 

ἑ τῷ λόφῳ ναμάτων πολλαί. Φίλιππος δὲ ὡς εὐφυὲς ἐπὶ 

τὸ Θράχης χωρίον ὠχύρωσέ τε χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Φιλίππους 
προσεῖπεν. ἔστι δὲ ἡ πόλις ἐπὶ λόφου περικρήμνου. 

τοσαύτη τὸ μέγεϑος, ὅσον ἐστὶ τοῦ λόφου τὸ εὖρος. 
ἔχει δὲ πρὸς μὲν ἄρχτῳ δρυμούς. δι’ ὧν ὃ Ῥασκού- 

᾿ πόλις ἤγαγε τοὺς ἀμφὶ τὸν Βροῦτον᾽ πρὸς δὲ τῇ με- 

τὸ σημβρίᾳ ἕλος ἔστι καὶ ϑάλασσα μετ᾽ αὐτό, κατὰ δὲ 

τὴν ἕω τὰ στενὰ τὰ Σαπαίων τε καὶ Κορπίλων. ἔκ 

δὲ τῆς δύσεως πεδίον μέχρι Μυρκχίνου τε χαὶ Ζρα- 

βήσχου καὶ ποταμοῦ Στρυμόνος. τριακοσίων που καὶ 

πεντήκοντα σταδίων, εὔφορον πάνυ καὶ καλόν, ἔνϑα 

«30 χαὶ τὸ πάϑος τῇ Κόρῃ φασὶν ἀνϑιξομένῃ γενέσϑαι, καὶ 
ποταμὸς ἔστι Ζυγάχτης, ἐν ᾧ τοῦ ϑεοῦ περῶντος τὸ 

ἅρμα τὸν ξυγὸν ἄξαι λέγουσι καὶ τῷ ποταμῷ γενέσϑαι 

τὸ ὄνομα. χατωφερὲς δ᾽ ἐστὶ τὸ πεδίον. ὡς ἐπιδέξιον 

2 στρατηγοῖς Β 8 Κρηνῖδες νοῦ ΝὅθΟΚ πρὸ 4άτου] 
πρὸ τοῦ οἱ. Νδῦοκ., ἱπαΐὺ., οὗ. Κταύὺ . 40 Βα. 10 ϑρᾷκας 1 
10 τορπίλων 110τ], οὗ. δὰ 8 868 11 Μυρκίνου ὅϑομπ., μουρκίνου 
11Ότὶ 11 βα. “ραβήσκου ϑομν., δραβίσκου Ἰ1οτὶ 21 Ζῳυφαοιι8 
ο πὰρῶντος (510) Β 22 τὸ ξυγὸν 1 

Ἢ 154. 4Δάτος] οἷ. ἀ6 τνἱἰτοστσα ἀοούοτχτιτη βθηὐθη 118 ῬΈΠΠΡΡΒΟΝ 
ΒΡ. Ραυ]υ-νθβονδ 4, 2 Ὁ. 2229 20 οὗ ἀθ πο ἔδρυϊα πὺς 

᾿ ἐγϑηβὶαία Ἐ. Μϑαββ, ΟΥὐρμθαβ Ὁ. 178 δάῃ. 6 21 Ζυγάκτης] οἵ. 
Ἢ Ηθύζου οὐ Ὀαυτηοῦ (γ. δᾶ Π ὶ 162) Ρ. 84. 118 
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4886 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. [6αβίγα αὦ ῬΙίρροϑ ηνμηῖία, 

μὲν εἶναι τοῖς ἄνωϑεν δρμῶσιν ἐκ τῶν Φιλίππων, 

ἄναντες δὲ τοῖς ἐξ Ἀμφιπόλεως βιαξομένοις. 

Φιλίππων μὲν οὖν ἐστιν ἕτερος λόφος οὐ μακράν, 1 
ὃν Διονύσου λέγουσιν, ἐν ᾧ καὶ τὰ χρυσεῖα ἔστι τὰ 
Δσυλα καλούμενα. ἀπὸ δὲ τούτου δέκα σταδίους προ- 5, 

ελθόντι δύο εἰσὶν ἄλλοι λόφοι, Φιλίππων μὲν αὐτῶν 

ὅσον ὀκτωκαίδεκα σταδίους ἀφεστῶτες, ἀλλήλων δὲ 

ὅσον ὀκτώ, ἐν οἷς ἐστρατοπέδευσαν, Κάσσιος μὲν ἐπὶ 
τοῦ πρὸς μεσημβρίαν, Βροῦτος δὲ ἐπὶ τοῦ βορείου. 

καὶ τῶν ἀμφὶ τὸν Νωρβανὸν ὑποχωρούντων οὐκέτι τὸ 

προήεσαν' ντώνιόν τε γὰρ ἐπυνθάνοντο πλησιάζειν, 

Καίσαρος ὑπολελειμμένου διὰ νόσον ἐν ᾿Επιδάμνῳ, καὶ 
τὸ πεδίον ἦν ἐναγωνίσασθαι καλὸν καὶ οἱ κρημνοὶ 

στρατοπεδεῦσαι. τὰ γὰρ ἑχατέρωϑεν αὐτῶν, τῇ μὲν ἦν 
ἕλη καὶ λίμναι μέχρι τοῦ Στρυμόνος, τῇ δὲ τὰ στενὰ τ 

καὶ ἀτριβῆ καὶ ἀνόδευτα᾽ τὸ δὲ μέσον τῶν λόφων, τὰ 

ὀχτὼ στάδια. δίοδος ἦν ἐς τὴν Ἀσίαν τε καὶ Εὐρώπην 

χαϑάπερ πύλαι, καὶ αὐτὰ διετείχισαν ἀπὸ χάρακος ἐς 
χάρακα καὶ πύλας ἐν μέσῳ κατέλιπον, ὡς ἕν εἶναι τὰ 

δύο στρατόπεδα. ἦν δὲ καὶ παρ᾽ αὐτὸ ποταμός, ὃν 39. 
Γάγγαν τινές, οἱ δὲ Γαγγέίτην λέγουσι, καὶ ϑάλασσα 

4 χρυσεῖα Ἡ. ϑύθρ!., χρύσεια ΟἹ ὅ τούτου ΒΚ., φιλίππων 
110τὶ, ἀσύλων οἱ. ϑομν.; ἔοτῦ. τούτων βου θη στα 14 ἐνστρατο- 
πεδεῦσαι οἱ. Μοπᾶ., ᾿ἱπου]οδηβ Εἰδύατα, οοπίγω Ζουαῖκ Ρ. 08 60]]. 
Ἡοτγοάδοῦύ. 17, ὅ9 1ὅ τὰ στενὰ] ἀπότομα οἱ. Μοπᾷ., αὖ ᾿π 6116 0Ὸ 
σνίατα δχθσοιϊύαθπμι Βυαὺύὶ, οὐ δ 5811, οἵ, 8. 482 στενὴν οἴο. 16 5αᾳ. τὰ ᾿ 
ὀκτὼ] ἀνὰ ὀκτὼ οἱ. Μοπάᾶ., νἱχ τϑοῦθ 20 αὐτὸ ϑομν., αὐτὸν ΟἹ, 
ἡμαία νουυϊν ΟἉ, 1: 6. παρ᾽ αὐτὸ 21 ἀκητν γάγκαν Υ; Ἄγγαν 
οἱ. Μϑηά. (οὐ ἅγγίτην Ῥτο Γαγγίτην), οἵ. ἰηΐτα , 

21 Γάγγαν γ6] Γαγγίτην Τ0]1 οὕτὰ Ηρυσου οὗ Ῥαυτιπθῦ (τ. 
δια Π 8 162) Ρ. 106 οὐ ΤΆ βοΒοΙς (ν. δὰ 8 308) ». 98 ϑυπᾶθια.. 
Ῥαΐατθ βανίατη δἴαπο ἀγγίτην Ἡοτοαοίϊ (7, 118), οἵ. σαταϊπϑαβοα,. 
Αὐυρπρύαϑ 1.1 Ὁ. τ ᾿ 



᾿Απέ. ἐα αἄνογ8ο σαβέγα ροτῖι] ἘΜΦΎΛΤΙΩΝ Δ. 481 

ὄπισϑεν, ἐν ἧ καὶ τὰ ταμιεῖα καὶ ἐνορμίσματα ἔμελλον 

ἕξειν. Θάσον μὲν δὴ ταμιεῖον. ἀπὸ ἑκατὸν σταδίων 

οὖσαν. ἐτίϑεντο, ἐνόρμισμα δὲ ταῖς τριήρεσι Νέαν 
τὰς τ 

ον ἀπὸ ἑβδομήκοντα σταδίων. 

ΠῚ ὃ μὲν δὴ χαίροντες τῷ χρὴ τὰ στρατόπεδα πρῤην 

Υ .... Φἀντώνιος δὲ ὥδευε μὲν δὺν τῷ στρατῷ μετ᾽ 

 ἐπείξεως. τὴν Ἀμφίπολιν ἐϑέλων ἐς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς 

᾿ μάχης προλαβεῖν, ὡς δὲ. αὐτὴν εὗρεν ὠχυρωμένην οἱ 

πρὸς τῶν ἀμφὶ τὸν Νωρβανόν, ἤσϑη καὶ τὴν παρα- 

τὸ σχευὴν ἐν αὐτῇ κατέλιπε μξεϑ' ἑνὸς τέλους. οὗ Πινάριος 

ἡγεῖτο, αὐτὸς δὲ μάλα ϑρασέως πολὺ προελϑὼν ἐστρα- 

᾿τοπέδευεν ἐν τῷ πεδίῳ. σταδίους ὀχτὼ μόνους ἀπο- 

σχὼν ἀπὸ τῶν πολεμίων. καὶ εὐθὺς ἦν κατάδηλος ἡ 

τῶν στρατοπέδων ἐλάττωσίς τε καὶ πλεονεξία. οἵ μὲν 

τ γὰρ ἦσαν ἐπὶ χολωνῷ, οἱ δὲ ἐν πεδίῳ. καὶ οἱ μὲν 

 ἐξυλεύοντο ἀπὸ τῶν ὀρῶν. οἱ δ᾽ ἀπὸ τοῦ ἕλους" καὶ 

 ὑδρεύοντο οἱ μὲν ἐκ ποταμοῦ. οἵ δ᾽ ἐκ φρεάτων ὧν 

αὐτίκα ὠρωρύχεισαν᾽ τὴν τε ἀγορὰν οἵ μὲν ἀπ᾽ ὀλί- 

γῶν σταδίων ἐπήγοντο ἐκ Θάσου. οἱ δὲ ἀπὸ πεντή- 

30 χοντὰ καὶ τριαχοσίων ἐξ Ἀμφιπόλεως. ἐδόκει γε μὴν 

ἐξ ἀνάγκης ὁ Ἀντώνιος ὧδε πρᾶξαι. κολωνοῦ μὲν οὐ- 

δενὸς ὄντος ἑτέρου, τὸ δ᾽ ἄλλο πεδίον οἷα αὐοκε εν 
᾿ ἐχλιμνάξοντος ἐνίοτε τοῦ ποταμοῦ" παρ᾽ ὃ καὶ τὰς πη- 

“1 ὄπιϑεν Β τὰ ἀ6]. Νῦοῖς, Ῥϑύρϑύϑγη 2 ἀθθθθαῦ 
ἑκατὸν ἑβδομήκοντα 4 ἑβδομήκοντα] οοσἰοσίπέα Ο Ἱ τὴν ροϑῦ 
ἐς ἀ6ΙοΣῚ νοϊαϊ Μομπά. 11 5ᾳ. ἐστρατοπέδευσεν οὕτη Υ 8501. 
ΟΜοπά,, ἔοτῦ. τοοῖδ 16 χολωνῶν οἱ. Μοπᾶ. 20 τριακοσίων] 
διακοσίων οἷ. ϑοανν., Ῥυο Δ ὈΙΠδου (οἵ. οὐΐδιι Τῃπθ ὙΠ]Ι Ρ. 9ὅ 
8άῃ. 1) δοκεῖ οἱ. Μοπά. , 00 ΠΟῚ ΟΡῈΒ 28 παρ᾽ ὃν δ Ὁ 
ΕΞ 
ΤΣ 
τς 10 εβὺ Τ. ΡῬιπαιίαβ βοδτρυβ 566. Θατγαϊπαῦβθη, Απραβύαβ Π, 
ΠΡ. 220 δἅηπ. ὅ, ΕΙΡΌΘΟΚ τ. 281. 5664. Ῥυϑϑποῖηθη ᾿ἱποθυύαχῃ οϑῦ, 

γ. ΡΥΟΒΟΡ. Ωρ. τόσα. ΠῚ ρ. 40 π. 311 
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488 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [γηννϊοηθ8. Οαόβαν αἄοοηδευ 

γὰς τῶν ὀρυσσομένων φρεάτων γλυχείας τε καὶ δαψι- 

λοῦς ὕδατος εὕρισκε. τό γε μὴν τόλμημα, εἶ καὶ ἐξ 
ἀπορίας ἐγένετο. κατέπλησσε τοὺς πολεμίους. ἐγγὺς 

οὕτω καὶ εὐθὺς ἐξ ἐφόδου σὺν καταφρονήσει παρα- 

στρατοπεδεύσαντος. φρούριά τε ἤγειρε πολλὰ καὶ 
πάντα κατὰ σπουδὴν ὠχύρου τάφροις καὶ τείχεσι καὶ 

χαρακώμασιν. ὠχύρουν δὲ καὶ οἱ πολέμιοι. ὅσα αὐτοῖς 

ἐνέλειπεν. ὁ δὲ Κάσσιος τὴν δρμὴν τοῦ ᾿ἀντωνίου 

μανιώδη οὖσαν ὁρῶν διετείχιξεν, ὃ ἔτι μόνον αὐτοῖς 
ἔλειπεν ἐς τὸ ἕλος ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου. διὰ στενό- 10 

τητα ὑπεροφϑέν, ὡς μηδὲν ἔτι ἀτείχιστον εἶναι πλὴν 
κατὰ πλευρὰς Βρούτῳ μὲν τὰ ἀπόχρημνα, Κασσίῳ δὲ 

τὸ ἕλος χαὶ τὴν ϑάλασσαν ἐπὶ τῷ ἕλει" τὰ δὲ ἐν μέσῳ 
πάντα διείληπτο τάφρῳ καὶ χάρακι καὶ τείχει καὶ πύλαις. ἡ 

οὕτω μὲν ὠχυροῦντο αὐτῶν ἑκάτεροι καὶ ἐν το- ἵ 
δούτῳ μόνοις ἱππεῦσι καὶ ἀκροβολισμοῖς ἐπειρῶντο 

ἀλλήλων. ὡς δὲ ἐξείργαστο πάντα. ὅσα ἐπενόουν, καὶ 

ὁ Καῖσαρ ἀφῖχτο. οὔπω μὲν ἐρρωμένος ἐς μάχην, 

Φοφαίς δὲ ἐπὶ τὰς συντάξεις τοῦ στρατοῦ κομιζόμενος, 

β 

β 

οἱ μὲν ὄμψε τὸν Καίσαρα εὐϑὺς ἐδεεκσαὺν ἐς μάχην, 3 
οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Βροῦτον ἀντεξέτασσον μὲν ἐπὶ τῶν 

ὑψηλοτέρων, οὐ κατήεσαν δέ οὐ γὰρ ἐγνώκεσαν ἐς 
τὴν μάχην ἐπείγεσθαι. ταῖς ἀγοραῖς ἐλπίξοντες ἐχτρύ- 
ὅειν τοὺς πολεμίους. ἦν δὲ τὰ μὲν πεξὰ ἑκατέροις ἐν- 

νεακαίδεκα ὁπλιτῶν τέλη. τοῖς μὲν ἀμφὶ τὸν Βροῦτον 5 

ἔνδέοντα τοῖς ἀριϑμοῖς, τοῖς δ᾽ ἀμφὶ τὸν Καίσαρα καὶ 
ἐπλεόναζον [ἑχατέρωϑεν]}" ἱππεῖς δὲ ἅμα τοῖς ἑκατέρων 

2 τὲ διηΐθ γὲ δαα. ἃ Ὁ ὅ 8βα. ἤγειρε οὐ ὠχύρου ὅν, ἤγειρον 
οὐ ὠχύρουν Ἰ10γ] 8 ἐνέλιπεν ἱ 10 ἔλιπεν ἢ 14 {08818 υναἰϊ8. 
Ἠλιγ18 ρογίζδημιε (, ἀποα ρταθίοσοραῦ Μοπᾶ., βἴῃθ οδιβ8, 22. δὲ; 
ἀ 616 υ1 νοϊατὺ Μοπα,, 1016 τουϊηοῦ ΠΟΘ Βο Ρ. 88 Βα. 21 ἑκατέρωϑεν, 
αὐοά 5βιβρ. ϑοιν, ᾿ὀυχῃ Ο 46]. ΒΚ. ἑκατέρων οὖ ἑκατέρωϑεν δ Ὁ 

ἘΠ] τ] 



᾿ς δριιέ, οἱ σας. δοϊϊιπι ἀιιοιιι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 489 
[ 42α.6 

᾿ς Θραᾳακχίοις ἦσαν Καίσαρι μὲν καὶ Ἀντωνίῳ μύριοι καὶ τρισ- 

ν Ετάιοι, Βρούτῳ δὲ καὶ Κασσίῳ δισμύριοι. ὥστε πλήϑει 4δῦ 

ἕ ἣν ἀνδρῶν καὶ ϑράσει καὶ ἀρετῇ στρατηγῶν καὶ ὅπλοις 

᾿ς χαὶ παρασχευῇ λαμπροτάτην ἑκατέρων παράταξιν ὀφϑῆ- 

᾿ δναῖι. ἄπραχτον δὲ ἐς πολλὰς ἡμέρας. οὐκ ἐθελόντων συμ- 

Ἂ  πλέχεσϑαι τῶν ἀμφὶ τὸν το ή δον ἀλλὰ ταῖς ἀγοραῖς 

Σ ΝΡ ϑύχειν τοὺς πολεμίους. αὐτοὶ μὲν ἔχοντες Ἀσίαν 

χορηγὸν χαὶ ἐξ ἐγγίονος πάντα διὰ ϑαλάσσης πορι- 

ξόμενοι. τοῖς δὲ πολεμίοις οὐδὲν ὃν δαψιλὲς οὐδὲ οἷ- 

πο χεῖον᾽ οὔτε γάρ τι δι’ ἐμπόρων ἀπ᾿ Αἰγύπτου λαβεῖν 456 

εἶχον, ὑπὸ λιμοῦ τῆς χώρας δεδαπανημένης. οὔτε ἐξ 
Ἰβηρίας ἢ Λιβύης διὰ Πομπήιον οὔτε ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας 

διὰ Μοῦρχον καὶ Ζομίτιον. οὐκ ἐς πολὺ δ᾽ αὐτοῖς, 

᾿ ἔμελλον ἀρχέσειν Μακεδονία τε καὶ Θεσσαλία, μόναι 

ἢ πσιν ἐν τῷ τότε λαβ με ροκα 

[09 ὧν οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Βροῦτον ἐνθυμούμενοι μά- 41 

 Λιστὰα διέτριβον: ὁ δὲ Ἀντώνιος αὐτὰ δεδιὼς ἔγνω 
βιάσασϑαι τοὺς ἄνδρας ἐς μάχην καὶ ἐπενόησεν. εἶ 

δύναιτο βάσιμον τὸ ἕλος ἐργάσασϑαι λαϑών, ἵνα κατ- 

50 όπιν τῶν ἐχϑρῶν ἔτι ἀγνοούντων γενόμενος τὴν ἀγο- 

ρὰν σφᾶς ἀφέλοιτο τὴν ἀπὸ τῆς Θάσου κομιζομένην. 

ἐχτάσσων οὖν αὖϑις ἑχάστοτε ἐς μάχην τὰ σημεῖα τοῦ 4ὔξ 
στρατοῦ πάντα. ἵνα ὅλος ἐχτετάχθαι νομίζοιτο. μέρει 

τινὶ νυχτός τε καὶ ἡμέρας ἔκοπτεν ἐν τῷ ἕλει δίοδον 

“΄ στενήν, χείρων τε τὸν δόναχα καὶ χῶμα ἐπιβάλλων 
ἤν 

. 4 {τὴν ἑκατέρων οἱ. Μοπᾶ., ρῬγο Δ ὈΙΟΥ γ τὴν αθΐθ Ἀσίαν 
ς δ6α.8}ὉὈ 8 ἐξ ἐγγίονος 6εϊ. οὐ ϑομν., ἐξ ἐγγίων" ὡς ΟἹ; χορηγὸν 
᾿ς ἐλχέγγυον, καὶ πάντα γ68] χορηγόν, καὶ ᾿ἐχεγγύως πάντα οἱ. Μοπᾶ.; 
ο΄ ΘΧῸ 5111] ῥγοβοῖδβ 11 αὐτὰ] ταὐτὰ τα] υὖ Μεοπᾶ. 20 ἀγνο- 
᾿ς οὔντων] ἀργούντων οἱ. Μοπᾶ,, 568 οὗ 8 468 οχίτ.; ν. οὐΐδιη ἩΘΌΖΘΥ 
τῶν " Ῥαυτηρὺ (ν. δὰ Π 8 162) Ρ. 110 91 ϑάσσου 3ὅ βᾳ. χῶμα 

Ξ Πτλβλα καὶ λίϑους -- διαπίπτοι, ἐπιβάλλων οἱ. Μοπά., 56α 1ῃ- 
Θρθ: ἔθυυϑιη ὩΡῬΌΥΙΒ ἴῃ ΔΥΠΠαΙηΘτη ἀθβθοίδιῃ Ἰδοῖθηβ 
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καὶ λίϑους ἑχατέρωϑεν, ἵνα μὴ τὸ χῶμα διαπίπτοι, τὰ 

δὲ βαϑέα διεσταύρου καὶ ἐγεφύρου μετὰ σιωπῆς βαϑυ- 
τάτης. ἀφήρητο δὲ τὴν ὄψιν τοῦ ἔργου τοὺς πολε- 

μίους ὃ πεφυκὼς ἔτι δόναξ ἀμφὶ τῇ διόδῳ. δέκα δ᾽ 

ἡμέρας ἐργασάμενος ὧδε ἐσέπεμψε λόχους ὀρϑίους κ᾿ 
νυχτὸς ἄφνω καὶ τὰ ἐρυμνὰ τῶν ἐντὸς κατέλαβε καὶ Ὁ 
ἐχαράκωσε φρούρια ὁμοῦ πολλά. ὃ δὲ Κάσσιος χατ- 

ἑπλάγη μὲν τοῦ ἔργου τὴν ἐπίνοιάν τε χαὶ κλοπήν. 

ἀντεπινοῶν δὲ ἀποτεμέσθαι τὰ φρούρια τὸν Ἀντώ- 

νιον. διετείχιξε καὶ αὐτὸς ἐπικάρσιον τὸ ἕλος ἅπαν; τὸ 
ἀρχόμενον ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου μέχρι τῆς ϑαλάσσης, 

κόπτων ὁμοίως καὶ γεφυρῶν καὶ τὸν χάρακα τοῖς 
στεριφώμασιν ἐπιτιϑεὶς καὶ τὴν ὑπὸ Φντωνίου γε- 

γενημένην δίοδον ἀπολαμβάνων, ἵνα μήτε ἐχδραμεῖν, 
ἐς αὐτὸν οἱ ἔνδον ἔτι δυνηϑεῖεν μήτε ἐκεῖνος αὐτοῖς τὸ 
ἐπιβοηϑεῖν. Γ' 

ταῦτα δὲ ὃ Ἀντώνιος ἰδὼν περὶ μεσημβρίαν, ὡς 11 
εἶχεν, αὐτίχα σὺν δρμῇ τε καὶ ὀργῇ τὸν στρατὸν τὸν 
ἴδιον. ἐπὶ ϑάτερα τεταγμένον. ἦγεν ἐπιστρέφων εἰς τὸ 

διατείχισμα τοῦ Κασσίου, μεταξὺ τοῦ ἕλους καὶ τοῦ 30 

στρατοπέδου, σιδήρια φέρων καὶ κλίμακας. ὡς ἐξελῶν 
αὐτὸ χαὶ παροδεύσων ἐς τὸ τοῦ Κασσίου στρατό- 
πεδον. γιγνομένου δὲ αὐτῷ τοῦ δρόμου σὺν τόλμῃ πλα- 

γέου τε καὶ πρὸς ἄναντες. κατ᾽ αὐτὸ δὴ τὸ μεταίχμιον 

1 διαπίπτη Υ 8 ἀφῃρεῖτο 801. Μοπά. 6Χ Ο, ααἱ γοτῦῦ 
οοἰαϑαΐ 4 δόναξ Ῥοϑὺ διόδῳω ὑγϑηβροηιϊ τη] αἱῦ Μοπά,, Υἱχ 
γσϑοῦθ θ τὰ] τινὰ οἱ. Μοπα., 10 πο νι ἀθύῦαν ορυ5 ἐρυμνὰ] ὗ 
ἔρημα νοτυτὺ Ὁ, τύθιι 8 461 9. “τηῖσῷ οοπδύγαοίϊο᾽ (Δ[6η8.}; ἀθ- 
5ἰάθτο τοῦ ἀντωνίου 12 χάρακα ὁμοίως, 564 ὁμοίως Ῥυποῦβ. 
ΒΌΡΘΥΡΟΒΙ 15 ἀο]θύατη, 1 1ῦ ἐφοτα.: Ἰϑτεοιῃ. 21 ἐξελῶν 
οἱ. βοιν,., τϑοθρὶ ουτη ΒΚ. (οἵ, 8 206, Ηδπη. ὁ. 40 1η]}.), ἐξελὼν 
ΟΙ, αὐοα τοὐϊπαϊ! Μοπᾶ. ἀοϊδέο καὶ δηὲθ παροδεύσων (ν. 232), 
πητηοτῖθο βϑοαξαβ Ὁ ἥ 



α ΡΠ ἑρροηβὶβ ρυϊου] ἘΜΦΎΔΙΩΝ Δ. 491 
42α.0. 

στρατιῶν ἑκατέρων, περιήλγησαν οἱ τοῦ Βρούτου 

στρατιῶται ἐπὶ τῇ ὕβρει. ὧδε μάλα ϑρασέως αὐτοὺς 
ὄντας ἐνόπλους ἐχϑρῶν διαϑεόντων., καὶ ἐπέδραμον 

δ τάγματος καὶ ἔχτεινον οἷα πλαγίους ἀϑρόως, οὺς κατα- 

᾿ λάβοιξν. ἀρξάμενοι δ᾽ ἅπαξ ἔργου καὶ τῷ Καίσαρος 468 

στρατῷ τεταγμένῳ μάλιστα κατὰ σφᾶς ἐπέδραμον καὶ 

᾿ τρέψαντες ἐδίωκον. μέχρι καὶ τὸ στρατόπεδον ἐξεῖλον, 

ὃ κοινὸν ἦν Ἀντωνίῳ τὲ καὶ Καίσαρι, Καίσαρος αὐ- 

τοτοῦ δι᾽ ἐνύπνιον ἔνδον οὐκ ὄντος. ἀλλὰ φυλαξαμένου 

τὴν ἡμέραν. ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν ἔγραψεν. 

[1 ὁ δὲ ἀντώνιος ὁρῶν τὴν μάχην συνερρωγυῖαν 464 
᾿ἤσϑη μὲν ὡς ἀναγκάσας (πάνυ γὰρ ἐπὶ ταῖς ἀγοραῖς 
ἐδεδίει), ἀναστρέφειν δὲ εἰς τὸ πεδίον οὐχ ἔκρινεν, μὴ 
τ τὴν φάλαγγα ἀνελίσσων ταράξειεν, ὡς ἀρξάμενος δ᾽ εἷ- 

ἄ χὲεν δρμῆς, ἐχεῖτο δρόμῳ καὶ ἀνέβαινε, βαλλόμενός τε 

᾿ καὶ χαλεπῶς. μέχρι βιαξόμενος ἐνέκυρσε τῇ φάλαγγι 

τῇ Κασσίου, τὴν τάξιν τὴν δεδομένην φυλασσούσῃ καὶ 

τὸ γιγνόμενον ὡς ἄλογον καταπεπληγμένῃ. δήξας δ᾽ 466 

20 αὐτὴν ὑπὸ τόλμης ἐπὶ τὸ διατείχισμα ὥρμα. τὸ μεταξὺ 

τοῦ τὸ ἕλους καὶ τοῦ στρατοπέδου. τόν τε χάρακα ἀνα- 

σπῶν χαὶ τὴν τάφρον ἐγχωννὺς καὶ τὸ οἰκοδόμημα 

᾿ὑπορύσσων καὶ τοὺς ἐν ταῖς πύλαις καταφονεύων καὶ 

τ 1 στρατιωτῶν ἃ, «τῶν» ἑκατέρων οἱ. ϑομν,., ἱπαῦ. 
ἃ πρόΒ, πρός ΥἱῸ θ. {τοῦ ἔργου οἱ. Μοπά., Ῥτο ΩΣ ΟΣ 
ΟΠ τὴν ἡμέρα») τὴν ἐπιδημίαν οἱ. Μοηά. (εξ. ΡΙαὖ. Βταΐ. ο. 41, 
Ἀπΐοῃ. ὁ. 39), 564 ἔοτί. τὸ στρατόπεδον Ξαθδιάϊοπάστι οὗ τήν(δε 
τὴν» ἡμέραν βοτ]οπάστη γϑὶ ἱπέθ]θροπάστη 16 ὡς δραξά- 
μενος δ᾽ 1, ὡς δ᾽ ἀρξάμενος οἱ. ϑοιν. 16 ὁρμῆς] ὀργῆς ἃ, οὗ, 
ἴῃ τὴρ ἰδηθπ, Ὁ ἐχεῖτο] ἐφεῖτο ἱ, ἐφέρετο οἱ. (Ὁ. Ρ. 297 86... 
ἔξτο Ναῦοκ 1684. βαλλόμενός τε καὶ χαλεπῶς] οἴ Υ 8 414 
82 ἐγχωννὺς, βρἃ αἰΐογα, ν Βαργδβοσ., Β 

11 ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν] Ἰΐοτα Ῥ᾽τ . Βταξ. ὁ. 41, Απέοῃ ὁ. 39 
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τὰ ἐπιπίπτοντα ἐκ τοῦ τείχους ὑπομένων. ἕως αὐτὸς 
μὲν ἐσήλατο διὰ τῶν πυλῶν ἔνδον. ἕτεροι δὲ ταῖς 

ὑπωρυχίαις ἐσῆλϑον, οἱ δὲ καὶ τοῖς πεπτωκόσιν ἐπ-᾿ 

ἀνέβαινον. καὶ πάντα οὕτως ἐγίγνετο ὀξέως, ὥστε τοῖς 

τὸ ἕλος ἐργαζομένοις ἐπιβοηϑοῦσιν ὑπήντων ἑλόντες α 

ἤδη τὸ διατείχισμα. τρεψάμενοι δὲ χαὶ τούσδε σὺν 
ὁρμῇ βιαίῳ καὶ ἐς τὸ ἕλος κατώσαντες ἐπανήεσαν ἐς 

αὐτὸ ἤδη τὸ στρατόπεδον τοῦ Κασσίου, μόνοι σὺν τῷ 

Ἀντωνίῳ. ὅσοι τὸ διανείχισμα ὑκφήλλον, τοῦ ἄλλου : 
πλήϑους ἑχατέρων ἐχτὸς ἀλλήλοις μαχομένου. τὸ ὃὲ 1 

στρατόπεδον ὡς ἐρυμνὸν ὀλίγοι πάμπαν ἐφύλασσον" 

ὅϑεν αὐτῶν εὐμαρῶς ἐχράτησεν ὁ Ἄντώνιος. ἤδη δὲ 

καὶ ὃ ἔξω τοῦ Κασσίου στρατὸς ἡσσᾶτο καὶ τὴν κατά- 
ληψιν ἰδὼν τοῦ στρατοπέδου διεσχίδνατο ἀκόσμως. καὶ 

τὸ ἔργον ἦν ἐντελὲς ἑκατέροις χαὶ ὅμοιον" Βροῦτός τει 
γὰρ τὸ λαιὸν τῶν πολεμίων ἐτέτραπτο καὶ τὸ στρατό- 

πεδον ἡρήκει,. Ἀντώνιός τε Κασσίου χρατῶν σὺν ἀμη- 
χάνῳ τόλμῃ τὸ στρατόπεδον ἐπόρϑει. φόνος τε ἦν 

ἑχατέρων ποικίλος" ὑπὸ δὲ μεγέϑους πεδίου τε καὶ 

χονιορτοῦ τὰ ἀλλήλων ἠγνόουν, μέχρι ποτὲ ἐπύϑοντο 5ι 
καὶ τοὺς λοιποὺς ἀνεκάλουν. οἵ δὲ ἐπανήεσαν, ἀχϑο- 

φόροις ἐοικότες μᾶλλον ἢ στρατιώταις" καὶ οὐδὲ τότε 
ἀλλήλων ἠσϑάνοντο οὐδὲ καϑεώρων, ἐπεὶ ῥίψαντές γὲξ. 

ὅσα ἔφερον, οἱ ἕτεροι μέγα ἂν εἰργάσαντο κατὰ τῶν β 
ἑτέρων, ἀσυντάχτως ὧδε ἀχϑοφορούντων. τὸν δ᾽ ἀρὰν 3 

μὸν τῶν ἀποθανόντων εἰκάζουσι τῶν μὲν ἀμφὶ τὸν 
Κάσσιον ἐς ὀχτακισχιλίους σὺν τοῖς παρασπίξουσι ϑερά- 

πουσι γενέσϑαι. τῶν δ᾽ ἀμφὶ τὸν Καίσαρα διπλασίονα. 

492 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [ριρηα Ῥηϊίρροηεὶβ ργίουυ β 

11 ἐρυμνὸν] οὗ δᾶ 8 469 18 ὁ οἵη. Ὁ ἤσσητο οὐτα 
Ο ταϑαϊὺ Μοπᾶ., 856 οὗ, Ῥτγαθέ, 14 ἀσκόπως 11 Ἀρατήσαβ 
τηϑ]υϊὺ Μοπά., βοᾶ οὗ. Ῥτδθῖ. 20 μέχρι ἐπύϑοντό ποτε Ὁ 
99 χαὶ οτα. Ὁ 



Οαϑοὶϊ οαξει5] ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Δ. 498 
ἱ 42α.. 

Κάσσιος δὲ ἐξ οὗ τῶν διατειχισμάτων ἐξέωστο καὶ 412 

οὐδὲ ἐσελϑεῖν ἔτι εἶχεν ἐς τὸ στρατόπεδον, ἀνέδραμεν 

ἐς τὸν Φιλίππων λόφον καὶ τὰ γιγνόμενα ἐφεώρα. 

οὐχ ἀχριβῶς δὲ αὐτὰ διὰ τὸν κονιορτὸν οὐδὲ πάντα 

τ ἰὸν, ἀλλ᾽ ἢ τὸ στρατόπεδον ἑαυτοῦ μόνον εἰλημμέ- 

ο ψον, ἐκέλευσε Πινδάρῳ τῷ ὑπασπιστῇ προσπεσεῖν οἱ 

τ καὶ διαφϑεῖραι. διαμέλλοντος δ᾽ ἔτι τοῦ Πινδάρου 418 

᾿ προσέϑει τις ἀγγέλλων Βροῦτον ἐπὶ ϑάτερα νικᾶν καὶ 

᾿ τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων πορϑεῖν. ὃ δὲ τούτῳ 

Ε μὲν τοσόνδε ἀπεχρίνατο᾽ ““νικῴης. λέγε αὐτῷ, παντελῆ 
μθ . ἐς δὲ τὸν Τυϑαθον ἐπιστραφείς “τί βραδύ- 

Οψεις:" ἔφη, “τί τῆς ἐμῆς αἰσχύνης μὲ οὐκ ἀπαλλάσ- 

σεις; Πίνδαρος μὲν δὴ δεσπότην, ὑπέχοντα τὴν σφα- 

γήν., διεχρήσατο. καί τισιν οὕτως ἀποθανεῖν δοκεῖ 

τ Κάσσιον. ἕτεροι δὲ αὐτὸν οἴονται. προσιόντων ἐς εὐ- 414 

αγγέλιον ἱππέων Βρούτου. νομίσαντα εἶναι πολεμίους, 

πέμψαι τὸ ἀκριβὲς εἰσόμενον Τιτίνιον. τὸν δὲ τῶν 

᾿ ἱππέων ὡς Κασσίου φίλον περισχόντων τε σὺν ἡδονῇ 

χαὶ ἐπὶ τῷδε καὶ ἀλαλαξάντων μέγα, τὸν Κάσσιον 

30 ἡγούμενον ἐς ἐχϑροὺς ἐμπεσεῖν Τιτίνιον τοῦτο φάναι" 

“περιεμένομεν φίλον ἁρπαξόμενον ἰδεῖν. καὶ ἔς τινα 

σχηνὴν ὑποχωρῆσαι μετὰ τοῦ Πινδάρου καὶ τὸν Πίν- 

δαρον οὐκέτι φανῆναι. διὸ καὶ νομίζουσί τινες οὔπω 

᾿ χεχελευσμένον ἐργάσασϑαι. 

᾿ Κασσίῳ μὲν δὴ τέλος ἦν τοῦ βίου κατὰ τὴν αὐ- 4τὸ 

τοῦ Κασσίου γενέϑλιον ἡμέραν, ὧδε τῆς μάχης γενέ- 

Γ΄ κ ἀγγέλλων] ἀγγέλωνϊ 18 (τὸν. δεσπότην οἱ. Μοπᾶ,, οὗ 
ΝΠ 81 84 11 τὸν] τῶν Υ 18 περισχόν (βίο, ἴπ ΘΟΣέΓ. Υ-, 
Ο τῶν ΟΥΩΪβΒΟ ἴῃ υ. 85.) Β 21 ἀναρπαξόμενον οἱ. (0. Ρ. 2328 
22 ἀποχωρῆσαι ἃ, ἀπεχώρησεν Ρ]αύ. Βγαυΐῦ. ο. 48 26 ὧδε] τη 
 4ῖι0 (8ο. ἀ16) γοτέϊν Ο, ἀπᾶ6 ἧ δὴ οἱ. ϑοίνν., ταϑ]6, τότε Νδῦοκ, ἱπαῦ. 

1ὅ ἕτεροι] ῬΥΪΟΥΘὰ Πδυτδὐϊ μια 8018 Αρρίδητβ ὑχϑᾶτῦ 
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494 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [Βυγιίιι8 (Οαδϑίνηι ἀοηοὲ 

σϑαι συμπεσούσης. καὶ Τιτίνιος ὡς βραδύνας ἑαυτὸν 

ἔχτεινε᾽ Βροῦτος δὲ Κασσίου τὸν νέκυν περικλαίων, 1] 
ἀνεκάλει τελευταῖον ἄνδρα Ρωμαίων. ὡς οὔ τινος ἔτι 

τοιοῦδε ἐς ἀρετὴν ἐσομένου. ταχυεργίας τὲ αὐτῷ καὶ ὁ 

προπετείας ἐνεχάλει καὶ ἐμαχάριξεν ὁμοῦ φροντίδων τ 
καὶ ἀνίας ἀπηλλαγμένον. αἱ Βροῦτον ἐς ποῖον ἄρα 
τέλος ὁδηγοῦσι; παραδοὺς δὲ τὸ σῶμα τοῖς φίλοις. 

ἔνϑα λαϑραίως ϑάψειαν, ἵνα μὴ καταδαχρύσειε τὸν 
στρατὸν ὁρῶντα, αὐτὸς ἄσιτός τὲ καὶ ἀτημέλητος ἀνὰ 

τὴν νύχτα πᾶσαν τὸ Κασσίου στρατόπεδον καϑίστατο. τὸ 
ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τῶν πολεμίων τὸν στρατὸν παρατασ- 
δόντων ἐς μάχην, ἵνα μὴ δοκοῖεν ἠλασσῶσϑαι. συνεὶς 

τοῦ ἐνθυμήματος “᾿ὁπλισώμεϑα᾽᾽, ἔφη, ᾿᾿καὶ ἡμεῖς καὶ 

ἀνθυποχριϑῶμεν ἐλάσσονα παϑεῖν᾽. ὡς δὲ παρέταξεν, 

οὗ μὲν ἀνεχώρουν, ὁ δὲ Βροῦτος ἐπιτωϑάσας ἔφη τοῖς τὸ 
φίλοις" “οἱ μὲν δὴ προκαλούμενοι ἡμᾶς ὡς χκεχμηκότας 
οὐδὲ ἀπεπείρασαν᾽". 

ἧὗ δὲ ἡμέρᾳ τὴν μάχην ἐν Φιλίπποις συνέβαινεν 11 
εἶναι, καὶ ἐν τῷ ᾿Ιονίῳ τοιόνδε πάϑος ἄλλο ἐγίγνετο 

μέγα. ΖΙομίτιος Καλουῖνος ἐπὶ δλκάδων ἦγεν ὁπλιτῶν 30 
δύο τέλη Καίσαρι. καὶ τὸ διώνυμον ἦν αὐτῶν, τὸ 

Ἄρειον, ὃ ἐπὶ τιμῇ τῆς ἀλκῆς ὠνόμαξον. ἦγε δὲ καὶ 

στρατηγίδα σπεῖραν. ἐς δισχιλίους ἄνδρας. ἱππέων τὲ 
ἴλας τέσσαρας καὶ ἕτερον πλῆϑος ἐπειλεγμένον᾽ καὶ 

τριήρεις αὐτοὺς παρέπεμπον ὀλίγαι. Μοῦρχος δ᾽ αὐτοῖς 30 

4 τε] δὲ οἱ. ϑοηπ., ἔοτὺ. στϑοὺθ 6 ἀνοίας ἱ 8 ἔνϑα 
λαϑραίως ϑάψειαν)] ἐν Θάσῳ λαϑραίως ϑάψαι οἱ. Μομά., οἵ. ΡΙαΐ. 
Βυτιῦ. ο. 44, (588. ἢ). 47, 47. 1, Ῥτορθο} θυ 10 τοῦ δηΐο Κασσίου 
84. ἱ 12 δοκεῖεν ἱ 18 {τὴν ἐν οἱ. Μοπά,, ἱπαυύ., οἵ. οὔϊδπι 
Κταϊ Ρ. 20 20 Οαἰζιέγιι5 Ο, καλουηνὸς ΟΣ 21 Βα. τὸ ὃ ἄρειον 
ἐπὶ οἱ. Νδῦοκ (νοϊαὶ ἕοτύ. ὃ τὸ Ἄ. ἐπὶ), (ὧδε ὠνόμαξον ρούϊαβ 
οἱ. Μομά.: βαύῦϊβ. Βα θα] οοχήτηῶ ῬΟΠΘΥῸ δηΐθ τὸ ἄρειον 24 ἐπι- 
συνειλεγμένον οἱ. ϑοινγ. ΣΧ 8 860 



᾿ Λαϊοϊιιὶ ἐνυ γιανὲ Τονῖο εἴα 65] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 490 
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 χαὶ ηνόβαρβος ἑκατὸν καὶ τριάκοντα μαχραῖς ὑπήντων. 

᾿χαὶ αὐτοὺς αἱ ὁλκάδες ἱστίῳ μὲν αἱ πρῶται διέφυγον 

ὀλίγαι, αἱ λοιπαὶ δέ, χαλάσαντος ἄφνω τοῦ πνεύματος, 

ἐν γαλήνῃ σταϑερᾷ κατὰ τὸ πέλαγος ἠλῶντο. ὑπό του 
εϑεῶν ἐχδεδομέναι τοῖς πολεμίοις. ἐνέβαλλον γὰρ ἀδεῶς 481 

: ἑχάστῃ καὶ ἀνερρήγνυον᾽ οὐδὲ αἱ παραπέμπουσαί σφας 

τριήρεις ἐπικουρεῖν ἐδύναντο, διὰ τὴν ὀλιγότητα κυκλού- 

μεναι. ἔργα δ᾽ ἦν τῶν κινδυνευόντων πολλὰ καὶ ποι- 482 

χίλα, ὃτὲ μὲν τὰ πλοῖα συναγόντων ἀπὸ κάλω σπουδῇ 

1 καὶ χοντοῖς ἁρμοζόντων ἐς ἄλληλα, ἵνα μὴ διεχπλεῖν 

αὐτὰ ἔχοιεν οἱ πολέμιοι. ὅτε δὲ τούτου χρατήσειαν, ὃ 488 

μὲν Μοῦρχος αὐτοῖς ἐπέβαλλε τοξεύματα πυρός. οἵ δὲ 

τοὺς συνδέσμους ἀνέλυον ὀξέως καὶ ἀπέφευγον ἀλλή- 

“λῶν διὰ τὸ "Ὡς αὖϑίς τε ἐγίγνοντο ταῖς τριήρεσιν 

ιὸ ἐς περίπλουν καὶ ἐμβολὴν ἕτοιμοι. ἀγαναχτοῦντες δὲ 484 

οἱ ἄνδρες. καὶ μάλιστα αὐτῶν οἱ Ἄρειοι. ὅτι κρείττους 

ὄντες ἀλκὴν δι’ ἀπραξίας ἀπώλλυντο. οἱ μὲν πρὸ τοῦ 
πυρὸς ἑαυτοὺς ἀνήρουν, οἱ δὲ ἐς τὰς τριήρεις τῶν πο- 

᾿λεμίων ἐναλλόμενοι τὰ μὲν ἔδρων. τὰ δὲ ἔπασχον. νῆές 48 

30 τὲ ἡμίφλεχτοι μέχρι πολλοῦ περιέπλεον. ἄνδρας ἔχου- 

θαι τοὺς μὲν ὑπὸ τοῦ πρός, τοὺς δ᾽ ὑπὸ λιμοῦ καὶ 

᾿ ίψης δαπανωμένους" οἱ δὲ καὶ ἱστῶν ἢ σανίδων ἐχό- 

μενοι ἐς πέτρας ἢ ἀχτὰς ἐξεφέροντο ἐρήμους. καὶ εἰσὶν 486 

Ἢ αὐτῶν, οἱ καὶ βερσώϑηδαν ἐκ παραλόγου" τινὲς δὲ 

ΝΠ" -" ἐς πέντε διήρκεσαν ἡμέρας. λιχμώμενοι τὴν πίσ- 

8 ὄλιγαι (810), αὐ βαρτὰ ε δα. ἃ τη. 1 0 4 ἡλῶντο ΤῸ 
δ ἐκδιδόμεναι ῖ ἐνέβαλλον Υ, ἐνέβαλον Βὶ 66 ἑκάστην Ὁ 
9 ὁτὲ μὲν οἰ0.] ποίδ ΗΒ ΘΟ] αἰ ΠῚ κάλων ἃ, αὐποᾶα φῥτϑούαπ- 
Ἰοσαπὺ βοῦν. οὐ Μοπά. (οἵ, 110. ο. 99), 58 ν. ΤΒυΟ. 4. 36, ὃ 
195. νῆξς ἡμίφλεκτοι, Οταΐδδο τὲ, Β 99 ἱστίων 8.50 
ἃ 2 λιχμώμενοι ΟἹ, ξαπιο φηθοίὶ γουυϊῦ Ο, οοτσ, Η. ϑέθρῃ. 

νὴ 
1 ἑκατὸν καὶ τριάκοντα] οὗ. δὰ 8 8608 
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498 ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. [Βυγιένιδ ηνο5 ἀρροϊϊαὶ 

σαν ἢ ἱστίων ἢ κάλων διαμασώμενοι, μέχρι σφᾶς ὃ 
χλύδων ἐξήνεγκεν ἐπὶ τὴν γῆν. πολὺ δ᾽ ἦν, ὃ καὶ τοῖς 

πολεμίοις ἑαυτὸ ἐπέτρεπεν, ὑπὸ τῶν συμφορῶν ἡσσώ- 
μένον. ἐπέτρεψαν δὲ καὶ τῶν τριήρων ἑπτακαίδεκα. 

καὶ τοὺς μὲν ἄνδρας οἱ περὶ Μοῦρκον ἐς ἑαυτοὺς 
μεϑώρκουν, ὁ δὲ στρατηγὺς αὐτῶν Καλουῖνος ἐπὶ τῆς 

ἑαυτοῦ νεὼς ἐπανῆλϑεν ἐς τὸ Βρεντέσιον ἡμέρᾳ τἰρ 
πτῃ. δόξας ἀπολωλέναι. 

τοιοῦτο μὲν δὴ πάϑος τῆς αὐτῆς ἡμέρας τῇ πὰ 
Φιλίππους μάχῃ κατὰ τὸν ᾿Ιόνιον ἐπεγίγνετο, εἴτε ναυ- 

ἄγιον εἴτε ναυμαχίαν ὀνομάσαι χρή" καὶ ἐξέπλησσε τὸ 
συγχύρημα τῶν ἔργων ὕστερον ἐπιγνωσϑέν. ὃ δὲ Βροῦ- 1 

τοξ τὸν στρατὸν ἐς ἐκκλησίαν συναγαγὼν ἔλεξεν ὧδε" 
“οὐδὲν ἔστιν, ὦ συστρατιῶται, παρὰ τὸν χϑὲς ἀγῶνα, 

ἐν ᾧ μὴ κρείσσους ἐγένεσϑε τῶν πολεμίων. τῆς τε γὰρ 
μάχης ἤρξατε προϑύμως. εἰ καὶ χωρὶς παραγγέλματος" 

καὶ τὸ τέταρτον τέλος. ὃ περιώνυμον αὐτοῖς ὃν ἐπεπί- 
στευτο τὸ κέρας, διεφϑείρατε ἅπαν καὶ τοὺς ἐπιτεταγ- 

μένους αὐτῷ μέχρι τοῦ στρατοπέδου" καὶ τὸ στρατό- 
πεδον αὐτὸ εἴλετε πρότερον καὶ διηρπάσατε᾽ ὡς πρού- κ᾿ 

χευν τάδε παρὰ πολὺ τῆς ἐπὶ τοῦ λαιοῦ βλάβης ἡμῶν. 

δυνηϑέντες δ᾽ ἂν ὅλον ἐργάσασϑαι τὸ ἔργον, ἁρπάσαι! 
μᾶλλον εἵἴλεσϑε ἢ κτείνειν τοὺς ἡσσωμένους᾽ οἱ γὰρ β 

} 

1 διαμασσώμενοι Υ ὃ ἑαυτῶνγ,γ ὄὅ ἐς αὑτοὺς (γ6] αὖ-᾿ 
τοὺς) 6 Οαζιυΐηι8 0, καλουηνὸς Οἱ 11 ἐξέπληξεϊ 14 ἐχϑὲς 
1, νυ]ρὸ 18 διεφϑείρετε Ϊ 19 τοῦ στρατοπέδου (συνη- 
λάσατε» προτροπάδην οἱ. Μεοπᾶ,, πΒοϊοοῦ προτροπάδην ΒΟΥ ΌΘΠΒ 
ῬΙῸ πρότερον (ψυναγιρυ Ἰγυυμηνι Οὐ γ. 30 οὐ δὺς ὑγϑηβροόμθηβ, πἴδὶ 
Τοτύθ 101 πρότεροι ῬΤῸ πρότερον βου θοπάθτηῃ θϑβϑῦ. Ὑογρυμ ζοτῦ. 
τϑοῦθ ἀθβί γα, 584 πρότερον (γ6] πρότεροι) 81] οὐδύαῦ, πθ 
οὰτὰ Μοπᾶ. ἴρ8ο ἱπύθιθσωβ: Βυαθδποβ οαβύσα Πποβύϊατηῃ ῥυΐαθ 
οΘρίββθ αὐϑῖὴ Απὐοπίϑηοβ οαδύχω Οὐδ 5811 22 ἐξεργάσασϑαι οἱ 
Μομά., ἱπυΐ., αὖ νἱἀούθχ, Ῥγορύοσ ὅλον : 



Βριιένιδ ηυϊ ξο5 αρρεϊα!] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. 4901 

πλέονες ὑμῶν τοὺς πολεμίους παροδεύοντες ἐπὶ τὰ τῶν 

πολεμίων ὥρμων. καὶ ἐν τῷδε αὖ πάλιν οἵ μὲν διήρ- 
πασαν δύο τῶν ἡμετέρων στρὰτοπέδων ὄντων τὸ ἕτε- 

᾿ ρον, ἡμεῖς δὲ ἐχείνων ἅπαντα ἔχομεν. ὡς καὶ τῷδε 

τὴν ἐπίχτησιν τῆς βλάβης διπλασίονα εἶναι. καὶ τὰ μὲν 

Ἢ ἐν τῇ μάχῃ πλεονεχτήματα τοσαῦτα" ὅσα δὲ ἕτερα πρού- 

χομὲν αὐτῶν, ἔχετε καὶ παρὰ τῶν αἰχμαλώτων μανϑά- 

Ο ψειν, περί τὲ ἀπορίας σίτου καὶ ἐπιτιμήσεως αὐτοῦ καὶ 

᾿ς χρμιδῆς κακοπαϑοῦς καὶ παρ᾽ ἀλέγον ἤδη σοφοῦς ἐπι- 

᾿»»: οὔτε γὰρ ἐκ Σικελίας ἢ Σαρδόνος ἢ Διβύης 

ἢ Ἰβηρίας ἔστιν αὐτοῖς λαβεῖν διὰ Πομπήιον καὶ Μοῦρ- 

ΟΝ χαὶ ηνόβαρβον., ναυσὶν ἑξήκοντα καὶ διακοσίαις 

Ὲ ἀποχλείοντας αὐτοῖς τὸ πέλαγος" Μακεδονίαν τε ἐξ- 

ἐπ αναλώχασιν ἤδη καὶ ἐκ μόνης ἄρτι Θεσσαλίας ἔχου- 

18 σιν, ἣ ἐς πόσον αὐτοῖς ἔτι ἀρχέσει; ὅταν οὖν αὐτοὺς 

ἐπειγομένους εἰς μάχην μάλιστα ἴδητε. τότε ἡγεῖσϑε 

᾿ς διωχομένους ὑπὸ λιμοῦ τὸν ἐν χερσὶ ϑάνατον αἱρεῖ- 

σϑαι. ἡμεῖς δ᾽ ἐνωμηχονησώμεθα αὐτοῖς τὸν λιμὸν 

᾿ς ἡμῶν πρυευδεμοῖν, ἵν᾽ ἀσϑενεστέροις καὶ τετρυμένοις 

30 ἐντύχοιμεν, ὅτε χρή. μηδ᾽ ἐχφερώμεϑα ταῖς προϑυμίαις 

παρὰ καιρόν, μηδὲ βραδυτῆτά τις ἡγείσϑω τὴν ἐμ- 

πειρίαν [ἢ ταχυτῆτα], ἐς τὴν ὀπίσω ϑάλασσαν ἀφορῶν, 

ἣ τοσαύτας ἡμῖν ἐνηρεσίμο καὶ τροφὰς ἐπιπέμπουσα 

δίδωσιν ἀκινδύνου νίκης ἐπιτυχεῖν, ἢν ὑπομένητε καὶ 

᾿ οὗ, Κτναίὺ "Ὁ. 1 58α. Ἰαδούπδιη ροβῦ ὥρμων 5ἰοαύπίὶ νοϊαϊῦ Νίεπα., 
᾿αυΐα ποβύθβ Ἰάθυη ἴθοϊββθ ἀἸσθμαἹ ἔαϊββοηῦ, πὸ τοῦθ Ὲ καὶ] 
""ὲν οἷ. χὰ . Ό6Π6 8 ἐτιτιμήσεως (510) Β 98α. ἐπιλήψεως 1 
16 ἣ] ἢ 16 ἡγεῖσθαι Ϊ 19 τετρυμένοις βοῦν... “τετρυμ- 
μένοις ΤῊ 22 ἢ ταχυτῆτα 46]. Μαβργ., τοὐϊπαϊύ βοῦν μᾶλλον 
απΐθ ἢ βιιΙπ θ]θρθηβ, θα οὗ δὰ 1 8ὶ 4δ4 28 ἣ] ἢ 

᾿ς 12 ἑξήκοντα καὶ διακοσίαις) οἵ. Κυοτηᾶγοῦ (ν. δα 1| 8 204) 
. 444. (απ. 96) 

Ι 

ΐ 

ἰ- 3 χτήματα ΥΕ]. 5ῖπι. Ῥοβὺ πολεμίων ἀρδίἀοταν! Μοπά., 5θὰ 

ἌΡΡιάκῦβ 1|. 82 
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498 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [Απίορ. ηοϊίοβ αρρεϊϊαξ 
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μὴ ἀδοξῆτε, εἰ προσπαίξονταί τε ἡμῖν καὶ προκαλοῦνται, 

οὐκ ἀμείνονες ὄντες, ὡς διέδειξε τὸ ἐχϑὲς ἔργον, ἀλλὰ 
ἕτερον δέος ἰώμενοι. τὴν δὲ προϑυμίαν, ἧς νῦν ὑμᾶς 

ἀξιῶ κρατεῖν, ἀϑρόαν ἀπόδοτε, ὅταν αἰτῶμεν. ἐγὼ δ᾽ 

ὑμῖν τὰ νικητήρια ἐντελῆ μέν, ὅταν οἱ ϑεοὶ κρίνωσιν, ἐπὶ 

ἐντελέσι τοῖς ἔργοις διαλύσομαι: νῦν δὲ τῆς ἐχϑὲς 

ἀρετῆς ἀνὰ χιλίας ἑκάστῳ στρατιώτῃ δραχμὰς ἐπι- ἐ 
δίδωμι καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ὑμῶν ἀνὰ λόγον". ᾿᾿ 

ὃ μὲν οὕτως εἶπεν καὶ αὐτίκα διεμέτρει τὴν δω- 

ρεὰν κατὰ τέλη" δοκχεῖ δέ τισι χαὶ “ακεδαίμονα καὶ 

499 

δ00 

Θεσσαλονίκην ἐς διαρπαγὴν αὐτοῖς δώσειν ὑποσχέσϑαι" 
ὁ. δὲ Καῖσαρ καὶ ὁ Ἀἀντώνιος, εἰδότες οὐ μαχούμενον 1 

ἑχόντα τὸν Βροῦτον, τοὺς ἰδίους συνῆγον, καὶ ὃ ἂν- 
τώνιος ἔλεξε" “τὸ ἐχϑὲς ἔργον, ὦ ἄνδρες, τοῖς μὲν λό- 

γοις οἶδα ὅτι καὶ οἱ πολέμιοι μερίξονται. ὡς διώξαντές ̓  
τινας ἡμῶν καὶ τὸ στρατόπεδον διαρπάσαντες, ἔργῷ 

δὲ ἐπιδείξουσιν ἅπαν ὑμέτερον" ὑπισχνοῦμαι γὰρ ὑμῖν 
οὔτε αὔριον οὔτε ταῖς ἐπιούσαις ἕχόντας αὐτοὺς ἐς 

μάχην ἥξειν. «ὃ᾽ σαφεστάτη πίστις ἐστὶ τῆς ἐχϑὲς 
ἥσσης καὶ φόβου. ὅταν ὥσπερ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀφ- 1 

ἱιστῶνται τοῦ ἀγῶνος οἱ ἐλάττονες" οὐ γὰρ ἐς τοῦτό γὲ 

στρατὸν ἤγειρον τοσόνδε, ἵνα τῶν Θρᾳκῶν ἐρημίαν 
οἰχῶσι διατειχίσαντες. ἀλλὰ αὐτὴν διετείχισαν μὲν 
ἔτι προσιόντων ὑμῶν διὰ δέος, ἐλθόντων δὲ ἐνοι- 

κοῦσι διὰ τὴν ἐχϑὲς ἧσσαν᾽ ἐφ᾽ ἧ καὶ τῶν στρατηγῶν 3 

1 προσπαίξονται 0. Ρ. 228, προσπαίξονται (προπ. 8) Οἱ, 
οἔ. Ι 8 ὅδά τὸ οτὴ. ἱ 2. οὐ 4 χϑὲς 801. Μοπᾶ. ὅ ὅταν] 
ὄνταν. ῬΥγΐογθ ν ρυποο βαρογροβίῥο ἀθ]θίω, Β 8 ἀνὰ λόγον 
801. Μομῃά. . ἀνάλογον ΟἹ 11 δὰ ΠΟΙΗΪΤδ, δα, Ο: εὐγϑο8 ἴῃ: 
εἴ ψέαξ 19 ὃ δαὰ. 66]. εὐ Η. ϑύθρμ., ἣ σοϊυἱῦ ΟΟΌ. Ρ. 283, βθᾶ 
οἵ. δᾷ 8 811 22 τῶν] τὴν οἱ. Μοπά. 28 καὶ διΐθ οὐ 
δα. αἴ 
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ὃ πρεσβύτερός τε καὶ ἐμπειρότερος πάντα ἀπογνοὺς 

᾿ ἑαυτὸν διεχρήσατο. ὃ καὶ αὐτὸ μεγίστη συμφορῶν ἐστιν 

᾿ ἀπόδειξις. ὅταν οὖν ἡμῶν αὐτοὺς φϑυκολούμενῶν μὴ 

᾿ δέχωνται μηδὲ χαταβαίνωσιν ἀπὸ τῶν ὀρῶν, ἀλλὰ ἀντὶ 

“ἐτῶν χειρῶν πιστεύωσι τοῖς χρημνοῖς, τότε μον ϑαρ- 

 ροῦντες ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι, συναναγκάσατε αὖ- 

τοὺς αὖϑις. ὥσπερ ἐχϑὲς ἠναγκάσατε, αἰσχρὸν ἡγού- 

“μενοι δεδιότων ἐλασσοῦσϑαι καὶ ὀχνούντων ἀπέχεσϑαι 

χαὶ τειχῶν ἄνδρες ὄντες ἀσϑενέστεροι γενέσϑαι. οὐ 

το γὰρ ἤλθομέν γε καὶ ἡμεῖς ἐν πεδίῳ βιώσοντες. οὐδ᾽ 
ἔστι ορλβαθλφομδη οὐδὲν αὔταρκες. ἀλλὰ δεῖ τοῖς εὖ 

᾿ φρονοῦσι τοὺς μὲν πολέμους. ὀξεῖς. τὴν δὲ εἰρήνην ἐπὶ 

0 μήχιστον εἶναι. τοὺς μὲν οὖν χαιροὺς καὶ τὰ ἐς τοῦ- 

τὸν ἔργα ἐπιμηχανησόμεϑα εὐ τι οὐ μεμπτοὶ καὶ τῆς 

 ἐχϑὲς ὁρμῆς τε 'χκαὶ μηχανῆς ὑμῖν γενόμενοι" τὴν δ᾽ 

ἀρετὴν ὑμεῖς. ὅταν αἰτῆσϑε, ἀποδίδοτε τοῖς στρατη- 

᾿ “γοῖς. μηδὲ ἄχϑεσϑε τῆς ἐχϑὲς ἁρπαγῆς μηδ᾽ ἐπ᾽ ὀλί- 

γον" οὐ γὰρ ἐν οἷς ἔχομέν ἐστι τὸ πλουτεῖν, ἀλλ᾽ ἐν 
τῷ χρατεῖν ταῖς δυνάμεσιν, ὃ καὶ τὰ ἐχϑὲς ἀφαιρεϑέντα, 

τ ἔτι ὄντα παρὰ τοῖς πολεμίοις σῶα. καὶ τὰ πολέμια αὐτὰ 

ἐπ᾿ ἐχείνοις χρατοῦσιν ἡμῖν ἀποδώσει. καὶ εἰ ἐπειγό- 

μεϑα αὐτὰ λαβεῖν, ἐπειγώμεϑα ἐπὶ τὴν μάχην. ἱκανὰ 

δὲ χαὶ ἐχϑὲς ἀντειλήφαμεν αὐτῶν καὶ τῶν ἡμετέρων 
ἴσως ἱκανώτερα᾽ οἱ μὲν γὰρ ἐκ τῆς “σίας πάνϑ'. ὅσα 

τ ἐβιάσαντο χαὶ ἥρπασαν, ἐπήγοντο, ὑμεῖς δ᾽ ὡς ἐκ πα- 

τρίδος ἰόντες τὰ μὲν δαψιλέστερα οἴχοι ὑπελίπεσϑε., 
π΄ Ἂ- 

᾿ς 2 ὃ] ἣ οἱ. Ο00. Ρ. 282, 5οαἃ οὗ δὰ 8 517 6 συναναναγ- 
ἄσατε (810) Β 11 ἔστι] Ἐτιὶ 18 5ᾳ. ἐς τοῦτον νἀ θὕυτ οοΥ- 
ρῶς ἐς τούτους οἱ. Η. ϑύθρῃ., Ῥτο "θυ, ἐς τοῦτο βομν,. 
ἐκ τούτων Μεμάα. 14 ἐπιμηχανησώμεϑα Ϊ 19 οὐ 28 χϑὲς 

Ο βα;, Νεπά. 21 8αᾳ. ἐπειγόμεϑα] εὐχόμεϑα οἱ. Νάποκ; γα] 
 ἀυθίθτῃ 22 ἀναλαβεῖν οἱ. Μεοπά., ἱπυΐ. 2ὅ ἡμεῖς Ὃ 

ων": 
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500 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ. [απδδβαν οοἴΐθην οοοιραξ 

τὰ δ᾽ ἀναγκαῖα μόνα ἐπήγεσϑε. εἰ δέ τι καὶ δαψιλὲς 
ἦν, ἡμέτερον ἦν τῶν στρατηγῶν, οἱ πάντα ἐσμὲν ὑπὲρ 

τῆς ὑμετέρας νίκης ἐπιδιδόναι πρόϑυμοι. καὶ τῆς τοι- 
αὐτης δ᾽ ὅμως ξημίας ὑμῖν ἕνεκα ἐπιδώσομεν νικητήρια, 

δραχμὰς δκάστῳ στρατιώτῃ πεντακισχιλίας. λοχαγῷ δὲ : 
πεντάκις τοσαύτας. χιλιάρχῃ δὲ τὸ διπλάσιον τοῦ λο- 
χαγοῦ᾽". ἐ 

τοιαῦτα εἰπὼν τῆς ἐπιούσης πάλιν ἐξέτασσε᾽ καὶ Ἱ 
οὐ χατιόντων οὐδὲ τότε τῶν πολεμίων ὃ μὲν Ἀἄντώ- 

νιος ἐβαρυϑύμει καὶ ἐξέτασσεν αἰξδί, ὁ δὲ Βροῦτος τοῦ ι 

στρατοῦ τὸ μὲν εἶχε συντεταγμένον, μὴ ἀναγκασϑείη 

μάχεσϑαι. τῷ δὲ τὰς ὁδοὺς τῆς κομιδῆς τῶν ἀναγκαίων 

διελάμβανε. λόφος δὲ ἦν ἀγχοτάτω τοῦ Κασσίου στρα- 

τοπέδου., δυσχερὴς μὲν ὑπὸ ἐχϑρῶν καταληφϑῆναι, διὰ 

τὴν ἐγγύτητα ἐστοξεύεσϑαι δυναμένων: ὁ δὲ Κάσσιος 1 
αὐτὸν ὅμως ἐφρούρει, μὴ καὶ παρὰ δόξαν ἐπιτολμή- 
σειέ τις. ἐκλειφϑέντα δὲ ὑπὸ τοῦ Βρούτου κατέλαβον 
οἱ περὶ τὸν Καίσαρα νυχτὸς τέτρασι τέλεσιν, ἐπαγό- 
μένοι γέρρα πολλὰ καὶ διφϑέρας ἐς προβολὴν τοῖς β 

τοξεύμασιν. ὡς δὲ κατέσχον, ἄλλα τέλη δέκα μετ- 9 
εστρατοπέδευον ὑπὲρ πέντε σταδίους ἀπιοῦσιν ἐπὶ τὴν 

ϑάλασσαν καὶ ὑπὲρ ἄλλους τέσσαρας δύο, ὡς τῷδε 
τῷ τρόπῳ προελευσόμενοι μέχρι ϑαλάσσης καὶ ἢ παρ᾽ 
αὐτὴν ἄρα τὴν ϑάλασσαν ἢ διὰ τῶν ἑλῶν ἢ ὅν τινὰ 

“8 ἡμετέρας ἱ 6 πεντάκι 1 χιλιάρχῳ 801. Μοπά. 
11 μὴ] εἰ οἱ. Νάῦοκ, Κταὺ Ὁ. 48 βυθδυαϊ δέει δηῦθ μὴ, ποῃ 
γρϑοῦΐθ, οὗ. δᾶ ΠΙ 8 200 18 τέσσαρσι ἱ 19 γέρα ἱ 21 ὑπὲρ 
πέντε σταδίους ἀπιοῦσιν] οοτταρύθίαπι Ἰαύθτθ ραύαγιὺ Μαεπά. (οἴ. 
οὗὔϊατα 78 τ. ἢ, ὁ]. ῬΆ1ο]. 188 (4886) ». 400 οοπέτω Κυααύῦ Ῥ. 1), 
βἷπθ οασβδ, αὖ νἱἀθίαγ; πϑπὶ τϑιη τη] 1] τοι ὈΘπ6 Θχροβαθγαμῦ 
Ἡδθύζου οὐ Πωυταθὺ (νυ. δᾶ Π 8 1692) Ῥ. 112. Π|ΙοῸ 60116 ἀθηιῦτῃ 
οοσαραύο οαβύγω ἴῃ Ἰοοῶ 8118 ὑγϑηβίθιτι ροὐαθυπηῦ 22 τῷδε] 
δὲ Ϊ ΤᾺΝ 



" Βριιίιι ριίσηα ἰαφοϑδίζιγ} ἘΜΦΎ ΛΙΩΝ Δ. 501 

᾿ χρύπον ἄλλον ἐπενόουν, βιασόμενοι καὶ τὴν ἀγορὰν 

᾿ ἀποχλείσοντες τῶν πολεμίων. χαὶ ὃ Βροῦτος αὐτοῖς 

᾿ ἀντεμηχανᾶτο, ἄλλα τε καὶ φρούρια ἀντικαϑιστὰς τοῖς 

88 ἐχείνων στρατοπέδοις. τὸ δὲ ἔργον ἤπειγε τοὺς ἀμφὶ 

τὸν Καίσαρα, καὶ λιμὸς ἦν ἤδη σαφής. ἔς τε μέγεϑος 

᾿ς χαὴὶ δέος ἑκάστης ἡμέρας ἐπεγένετο. οὔτε γὰρ ἐκ Θεσσα- 

᾿ς Λλίας αὐτοῖς ἔτι τὰ ἀρκοῦντα ἐκομίξετο. οὔτε τις ἦν 

τ ἐλπὶς ἐκ ϑαλάσσης. ναυχρατούντων πανταχῇ τῶν πο- 

Λεμίων" τῆς τὲ ἔναγχος περὶ τὸν ᾿Ιόνιον συμφορᾶς 

τὸ ἐξηγγελμένης ἐς ἑχατέρους ἤδη. μᾶλλον ἐδεδοίκεσαν 

αὐτά τὲ καὶ τὸν χειμῶνα προσιόντα ὡς ἐν πεδίῳ πη- 

 Λλώδει σταϑμεύοντες. ὧν ἐνθυμούμενοι τέλος μὲν ὁπλι- 

᾿ τῶν ἐς Ἄχαΐαν ἐξέπεμψαν. ἀγείρευν τὰ ἐντυγχάνοντα 

᾿ πάντα καὶ πέμπειν σφίσι κατὰ σπουδήν. οὐκ ἀνεχό- 

δ μενοι δὲ κινδύνου τοσοῦδε προσιόντος οὔτε τῶν ἄλλων 

᾿: ἐπιτεχνήσεων οὔτε ἐν τῷ πεδίῳ λοιπὸν ἐχτάσσειν, παρὰ 

τὸ τείχισμα τῶν ἐχϑρῶν ἀνέβαινον μετὰ βοῆς καὶ τὸν 

Βροῦτον ἐχάλουν ἐς μάχην. ἐπισχώπτοντες ἅμα καὶ 

᾿ λοιδοροῦντες καὶ ἐγνωκότες οὐ πολιορκίας τρόπῳ μᾶλ- 

ϑ0λὸν ἢ μανιώδει φορᾷ μὴ βουλομένῳ συμπλέχεσϑαι. 

89 τῷ δὲ αὐτῷ μὲν ἔγνωστο τὰ ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ μᾶλλον 

ἔτι πυνθανομένῳ περί τε τοῦ λιμοῦ καὶ περὶ τῆς κατὰ 

τὸν ᾿Ιόνιον εὐπραξίας καὶ τῶν πολεμίων δρῶντι τὴν 

ἐκ τῆς ἀπορίας ἀπόνοιαν καὶ ἡρεῖτο πολιορκίας καὶ 

85 ἄλλου παντὸς ἀνέχεσθαι μᾶλλον ἢ ἐς χεῖρας ἰέναι ἀν- 

δράσιν ἐπειγομένοις ὑπὸ λιμοῦ καὶ ἀπογινώσχουσιν 

ὅ ἔς τε --- α ἐπεγίνετο ΟὈβοῦτα νίβω βαὺ Μεπᾶ, ααἱ ἐπέτεινεν 
ΠΟ ΨΕΙ 5ἴτη. υοϊαϊῦ ὑτὸ ἐπεγίνετο. ϑρδυαῖο οὐτὰ βοῦν. λιμοῦ δὰ 
Ο μέγεθος αἴαυθ δέος ρΡαΐο ποτηϊπαίίνυτη, οθύθγσαση ἐπιγίγνετο 
Ο (810) ἢ 154. ἦν οἵη. ἢ, ροβὺ ἐλπὶς ρομῖὺ ἃ 160 Βα. παρὰ 

τὸ τείχισμα 66]. οὐ Μύβργ., αὖ νογυϊῦ Ο: ἑμαέα Ποβέϊίοην Ἡγυνηιηυ, 
τὸ παρατείχισμα Οἱ, παρὰ τὸ περιτείχισμα οἱ. ὅομνν., ῬοΟΒ515 οὔϊδτα 

περὶ τὸ παρατείχισμα ἢ πν 
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502 ᾿ ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [Βυννένι8 ρεσηα Ἰαφοβδέξηιιν" 

ἐκ τῶν ἄλλων ἑαυτοὺς καὶ ἐν μόναις ταῖς χερσὶ τὴν 

ἐλπίδα ἔχουσιν. ὃ δὲ στρατὸς οὐχ ὁμοίως εἶχεν ὑπὸ 
ἀφροσύνης, ἀλλ᾽ ἐδυσφόρουν γυναικῶν τρόπον ἔνδον 

μετὰ ἀπραξίας καὶ φόβου κατακεκλεισμένοι. ἐδυσχέραι- 

νον δὲ χαὶ οἱ ἡγεμόνες αὐτῶν. ἐπαινοῦντες μὲν τὸ 
ἐνθύμημα τοῦ Βρούτου, νομίξοντες δὲ καὶ ϑᾶσσον ἐπι- 
κρατήσειν τῶν πολεμίων μετὰ προϑύμου στρατοῦ. αἵἴ- 

τιον δὲ τούτων ἦν αὐτὸ τὸ Βροῦτον ἐπιεικῆ καὶ φιλό- 

φρονα ἐς ἅπαντας εἶναι καὶ ἀνόμοιον Κασσίῳ, αὐστηρῷ 
καὶ ἀρχικῷ περὶ πάντα γεγενημένῳ ὅϑεν ἐχείνῳ μὲν 10 

ἐξ ἐπιτάγματος ὑπήκουον, οὐ παραστρατηγοῦντες οὐδὲ 
τὰς αἰτίας μανϑάνοντες οὐδὲ εὐθύνοντες. ὅτε καὶ μά- 

ϑοιδεν, Βρούτῳ δὲ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ συστρατηγεῖν ἠξίουν 
διὰ πραὕὔτητα. τέλος δὲ τοῦ στρατοῦ φανερώτερον ἤδη 

κατὰ ἴλας καὶ κατὰ συστάσεις διαπυνϑανομένου: “Ἱτί τὸ 

κατέγνωκεν ἡμῶν ὁ στρατηγός; τί ἔναγχος ἡμάρτομεν 
οἱ νικήσαντες, οἱ διώξαντες, οἱ τοὺς καϑ' ἡμᾶς πολε- 

μίους καταχανόντες, οἱ τὸ ὐλ ορ δον αρον αὐτῶν ἑλόν- 

τες; ϑροῦτος ἑκὼν ἠμέλει καὶ ἐς ἐκκλησίαν οὐ ὄυν- 

ἤγε, μὴ ἀπρρασεεὺον ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἀλογίστως 90 

ἐχκβιασϑείη. καὶ μάλιστα μισϑοφόρων, οἷς ἐστιν αἰεί, 

καϑὰ καὶ τοῖς εὐχερέσιν οἰκέταις ἐς ἑτέρους δεσπό- 

τας, ἐλπὶς ἐς σωτηρίαν ἡ ἐς τὸ ἀντίπαλον μεταβολή. 

ἐνοχλούντων δὲ αὐτῷ καὶ τῶν ἡγεμόνων καὶ κελευόν- 1 

τῶν νῦν μὲν ἀποχρήσασϑαι τοῦ στρατοῦ τῇ προϑυμίᾳ, 

τάχα τι λαμπρὸν ἐργασομένου, ἢν δ᾽ ἀντιπίπτῃ τι παρὰ 

τὴν μάχην, ἐπανιέναι πάλιν ἐς τὰ τείχη καὶ προβάλλε- 
σϑαι τὰ αὐτὰ χαρακώματα, χαλεπήνας ὃ Βροῦτος τοῖσδε 

1 {καὶ ἐκ οοπίοῖο 18 ἠξίου 1 ἱ, αὖ νἱἀοξ 14 {τὴν 
πραὕὔτητα οἱ. Μοπά. 230 ἀλογίστου οπα ΘΕ]. οἱ. ϑομν., μιἱαύατα 
Ἰπου]ο δ, Ὑ6] ἀλογίστων, 568 οὗ δὰ Π 8 28 28 ἐς τὸ ἀντί- ὁ 
παλον 10] ἐς τὸν (τὸ Υὴ) ἀντώνιον Ο 21 34. προβαλέσϑαι Υ͂ 



᾿Βηιιένι5 αδίδηι ἐγιβένιἹ} ἘΜΦΎΛΙΟΝ Δ. 508 
τ, 42α.0. 
μάλιστα ἡγεμόσιν οὖσι καὶ περιαλγήσας, ὅτι τὸν αὐτόν ᾿ 

οἱ χίνδυνον ἐπικείμενοι συμφέρονται τῷ στρατᾷ κου- 

φόνως. ἀμφίβολον καὶ ὀξεῖαν τύχην προτιϑέντι νίκης 
ἀκινδύνου, εἶξεν ἐπ᾽ οἰχείῳ καὶ σφῶν ἐκείνων ὀλέϑρωῳ, 

τοσόνδε ἐπιμεμψάμενος αὐτοῖς" “ἐοίκαμεν ὡς Πομπήιος 

Μάγνος πολεμήσειν, οὐ στρατηγοῦντες ἔτι μᾶλλον ἢ 

᾿ στρατηγούμενοι. καί μοι δοκεῖ τόδε μόνον ἐξειπεῖν, ὅ51 

᾿ ἐπιχρύπτων., ὃ ἐδεδοίκει μάλιστα, μὴ ὁ στρατὸς οἷα 

“τοῦ πάλαι Καίσαρος γεγονὼς ἀγανακτήσειέ τὲ καὶ 

τὸ μεταβάλοιτο᾽ ὅπερ ἐξ ἀρχῆς αὐτός τὲ καὶ Κάσσιος 

᾿ ὑφορώμενοι ἐς οὐδὲν ἔργον αὐτοῖς πρόφασιν ἀγανα- 

χτήσεως ἐπὶ σφίσιν ἐνεδίδουν. 

9 ὧδε μὲν δὴ καὶ ὁ Βροῦτος ἐξῆγεν ἄχων καὶ ἐς 523 

᾿ τάξεις διεχόσμει πρὸ τοῦ τείχους καὶ ἐδίδασκε μὴ 

τ πολὺ προύχειν τοῦ λόφου, ἵνα αὐτοῖς ἥ τε ἀναχώρη- 

᾿ς σις. εἶ δεήσειεν. εὐχερὴς εἴη καὶ τὰ ἐς τοὺς πολεμίους 

ἀφιέμενα ἐπιδέξια. ἦν δὲ ἑκατέρωϑεν παρακέλευσίς τὲ 558 

᾿ς πάντων ἐς ἀλλήλους καὶ φρόνημα ἐπὶ τῷ ἔργῳ μέγα 

᾿ς χαὶ ϑροασύτης ὑπὲρ λόγον ἀναγκαῖον. τοῖς μὲν ὑπὸ 

30 δέους λιμοῦ, τοῖς δὲ ὑπὸ αἰδοῦς δικαίας, βιασαμένοις 

τὸν στρατηγὸν ἀναβαλλόμενον ἔτι, μὴ χείροσιν ὧν 

ὑπέσχοντο ὀφϑῆναι μηδὲ ἀσϑενεστέροις ὧν ἐθρασύ- 
Ροντο, μηὃὲ προπετείας ὑπευϑύνοις μᾶλλον ἢ ἀξιεπαί- 

γοῖς εὐβουλίας. ἃ καὶ ὃ Βροῦτος αὐτοῖς, ἐπὶ ἵππου δ34 

Ν᾿ κριθέων, σοβαρῷ τῷ προσώπῳ προενέφαινε καὶ δι᾽ 

᾿ ὀλίγων ὑπεμίμνησκεν, ὅσων ὃ καιρὸς ἐδίδου: “ὑμεῖς 

4 ἐκείνων] οἷ. δὰ 17 858 6 πολεμεῖν τα] ῦ Μοπάᾶ. 
10 μεταβάλλοιτο Ὁ ὁ δίθ Κάσσιος δἀά. οἵ 12 ἐδίδουν 
ὅτ Ὁ 501. Μοπᾶ., αὐ οἵ. ΤΈπο. 3, 87, 9 4110] 19 ἴῃ ἀναγκαῖον 

᾿ Ββοβοσαπῦ Νομα. οὐ Ναῦοκ; 8ῃ ἀναγκαῖος 2ὅ περυϑέων ΒΚ... 
 παραϑέων ΟἹ σοβαρῶς Β 20 ὅσον ἱ 

ὅ 8α. ἐοίκαμεν οὐο.] οὗ. ΡΙαὐ. Βταῦ. ο. 40 
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δ04 ἘΜΦΥ ΔΊΩΝ Δ. [0 68. εἰ «ΑἨΐ. ηυϊϊήξοβ αρροϊϊανε 

ἠθελήσατε μάχεσϑαι, ὑμεῖς μὲ ἑτέρως ἔχοντα νικᾶν 
ἐβιάσασϑε: μὴ δὴ ψεύσησϑε τῆς ἐλπίδος μήτε ἐμὲ μήτε 
αὑτούς. ἔχετε καὶ λόφον σύμμαχον καὶ τὰ κατὰ νώ- 

του πάντα ἴδια. οἱ πολέμιοι δ᾽ εἰσὶν ἐν ἀμφιβόλῳ" 

μεταξὺ γάρ εἰσιν ὑμῶν τε καὶ λιμοῦ. ὃ μὲν τοιαῦτα ὁ 
λέγων διετρόχαξε, καὶ αὐτὸν αἱ τάξεις ἐπήλπιξον καὶ 

μετὰ βοῆς παρέπεμπον εὐφήμου" ὁ δὲ Καῖσαρ καὶ ὃ 12 
Ἀντώνιος τοὺς ἰδίους περιϑέοντες τήν τε δεξιὰν ὥρε- 

γον, ἐφ᾽ οὃς παραγένοιντο, καὶ σοβαρώτερον ἔτι οἵδε 

ἐπέσπερχον αὐτοὺς καὶ τὸν λιμὸν οὐκ ἐπέκρυπτον ὡς τὸ 
εὔκαιρον ἐς εὐτολμίαν προφέρειν. “εὕρομεν, ὦ ἄνδρες, 
τοὺς πολεμίους" ἔχομεν οὺς ἐζητοῦμεν ἔξω τείχους λα- 

βεῖν. μὴ δή τις ὑμῶν τὴν ἰδίαν πρόκλησιν καταισχύνῃ 

μηδὲ τῆς ἀπειλῆς ἐλάττων γένηται" μηδὲ λιμόν, ὄλεϑρον 

ἀμήχανόν τε καὶ ἐπώδυνον, ἕληται μᾶλλον ἢ πολεμίων 15 
τείχη καὶ σώματα. ἃ καὶ τόλμαις ἐνδίδωσι καὶ σιδήρῳ 
καὶ ἀπονοίᾳ. ἔχει δὲ ἡμῖν ἐπείξεως ὧδε τὰ παρόντα, 
ὡς μηδὲν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἀνατίϑεσϑαι, ἀλλὰ 
σήμερον περὶ ἁπάντων διαχριϑῆναι μέχρι νίκης ἐντελοῦς 

ἢ εὐγενοῦς ϑανάτου. νιχῶσι δ᾽ ἔστι λαβεῖν διὰ μιᾶς 30 
ἡμέρας καὶ δι’ ἑνὸς ἔργου τροφὰς καὶ χρήματα καὶ 

ναῦς καὶ στρατόπεδα καὶ τὰ νικητήρια παρ᾽ ἡμῶν. 
ἔσται δὲ ταῦτα, ἢν πρῶτον μὲν ἐμβάλλοντες αὐτοῖς 

1 ἐθελήσατε δ ̓ Ὁ μάχεσϑε Β “08 ριισηαηι οἰορίδεϊδ, ὁ 
ηυϊδιοβ, τν058. αἴϊέογ σοηβοη θην, δὲ εὐἱοσίογίαγι, ἐγ. ηιαρίφιιβ παϑορξθηι 
αα θοίδνν, οογεριυιζιδεϊ Ο, ἀπᾶθ Ἰδουμπδια βἰρηίβοδμβ Μοπᾷ, οἱ.: 
ὑμεῖς μὲ ἑτέρως {γιγνώσκοντα καὶ ἐν χερσὶν» ἔχοντα {τὴνΣ νίκην 
ἐβιάσασϑε. Αὐὑὐ Ο αὖ Βδ6ρ6 Ρ]θηΐαβ γουύύ. [Ιηΐθ]]ορθ: ὙΟ5 ΠΙΘ, 
αἱ ΔΠ16Υ νόου ρούθσγδχη, οοθο βϑὑϊβ᾽ 2 φεύσητε οἱ. ΟΟ0. Ρ. 328, 
[οτῦ. σϑοῦθ, οὗ Υ 8ὶ 190 8 αὐτοὺς 1 9 οὃς] οἷς Υ͂, 864 ΟΟΙΤ. 
Δ Ὁ 68ά. τη. ἴῃ οὃς, οὗ ἃ ἔτι οταὰ. 11 ἐς οι. 1 προσφέρειν 
Υ 16 τείχη] τύγηξ 18 μηδὲ οἱ. Μοπᾶ. 19 τήμερον ΒΟΥ. 
Μομᾶ., αὖ παροὺ γαΐῦ. 141: Οἱ βαοίαδπεέ 28 ἐμβάλλοντες 
Μρμῃάᾶ,, ἐμβαλλόντες Ὁ, ἐμβαλόντες Ὁ αἵ, αυοᾶ ἔογῦ. τοὐύϊποπαυτχη ογαῦ 

1} 

β 



φεϊϊεδιμι ανοϊηνῖ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 50 
ΐ 42α.6. 

μνημονεύωμεν τῶν ἐπειγόντων, εἶτα παραρρήξαντες 

εὐθὺς ἀποχλείωμεν ἀπὸ τῶν πυλῶν, ἐς δὲ τοὺς χρημνοὺς 

“ἢ τὰ πεδία πῖα ὑρηλμελέσι ἵνα μὴ ὁ πόλεμος αὖϑις ἀνα- 

φύοιτο μηδὲ ἐς τὴν ἀργίαν πάλιν οἱ ἐχϑροὶ ϑναδιδρα, 

8 σχοιεν, οἱ δι᾿ ἀσϑένειαν. μόνοι δὴ πολεμίων, οὐκ ἐν τῷ 

᾿ ̓μάχεσϑαι τὰς ἐλπίδας ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μὴ μάχεσϑαι᾽". 

οὕτω μὲν ὃ Καῖσαρ καὶ ὃ Ἀντώνιος παρώτρυνον, ὅ80 

ἐφ᾽ οὺς παραγένοιντο. καὶ πᾶσιν ἦν αἰδὼς ἀξίοις τε 

φανῆναι τῶν στρατηγῶν καὶ τὴν ἀπορίαν ἐχφυγεῖν, 

τ ὑπεραυξηϑεῖσαν ἐχ ἰνεη τοκώκόμορ; διὰ τὰ ἐν τῷ ᾿Ιονίῳ 

γενόμενα. ἡροῦντό τε ἐν ἔργῳ καὶ ἐν ἐλκέαίν: εἰ δέοι. 

τὶ παϑεῖν μᾶλλον ἢ ὑπὸ ἀμηχάνου κακοῦ δαπανώμενοι. 

ϊ ὧδε δὲ ἐχόντων αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν ἐγγὺς αὐτὰ ἐκ- ὅ81 

φέροντος ἑκάστου, ὃ ϑυμὸς ἀμφοτέρων ηὔξετο βαεσες 

τ καὶ ἐνεπίμπλαντο τόλμης ἐνονανδμηοι. οὐδέν τε ἐν 

τῷ παρόντι ἀλλήλων ὅτι ἦσαν πολῖται οὐδὲ ἐπεμέ- 

ομνηντο, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ φύσεως καὶ γένους ἐχϑροῖς ἐπηπεί- 

λοῦυν. οὕτως ἡ παραυτίχα ὀργὴ τὸν λογισμὸν αὐτοῖς 

᾿  χαὶ τὴν φύσιν ἔσβεσεν. ἐπεμαντεύοντο δὲ ὁμαλῶς ἕχά- 

30 τέροι τήνδε τὴν ἡμέραν ἐν τῷδε τῷ ἕργῳ πάντα τὰ 

Ῥωμαίων πράγματα χρινεῖν. καὶ ἐχρίϑη. 

8 ἤδη δὲ τῆς ἡμέρας ἀμφὶ τήνδε τὴν παρασχευὴν ἐς δὅ82 

ἐνάτην ὥραν δεδαπανημένης αἰετοὺ δύο ἐς τὸ μετ- 

 αἴχμιον συμπεσόντες ἀλλήλοις ἐπολέμουν" χαὶ ἦν σιγὴ 
3 βαϑυτάτη. φυγόντος δὲ τοῦ κατὰ Βροῦτον βοή τε παρὰ 

᾿ τῶν πολεμίων ὀξεῖα ἠγέρϑη καὶ τὰ σημεῖα ἑκατέρωϑεν 

ἐπῆρτο, καὶ ἔφοδος ἦν σοβαρά τε καὶ ἀπηνής. τοξευ- δ88 

1 τε αὐΐθ καὶ δαα.1 20 ἐν] π ἑνὶ οοῃίοῖδε, οἵ. 1Π 8 278 
᾿Θἰοια. 28 ἐννάτην Υἱ αἰετοὶ) οὗ. δὰ ΤΠ 8 286 
9 βρούτου Ὁ 21 ἐπήρετο ταϑ]υϊῦ Μομα., ῬυοθθὈ1]1ῦ8ν 

28 544. Βοο ῥσχοαϊρίαχη ὁχ Ρ. ὙοΙυτηηΐο πατταὺ Ρ] αὐ. Βταΐύ. ο. 48 

δυλ ον ὐκουνιμετο 



ΠΝ 
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μάτων μὲν δὴ καὶ λίϑων ἢ ἀκοντισμάτων ὀλίγον αὐ- 
τοῖς ἐδέησε πολέμου νόμῳ, ἐπεὶ οὐδὲ τῇ ἄλλῃ τέχνῃ 

καὶ τάξει τῶν ἔργων ἐχρῶντο, ἀλλὰ γυμνοῖς τοῖς ξί- 

φεσι συμπλεκόμενοι ἔχοπτόν τε καὶ ἐχόπτοντο καὶ 
3 ἤ [2 9 ) -“ , [ΑἹ ᾿Ὶ . ἀλλήλους ἐξώϑουν ἀπὸ τῆς τάξεως. οἱ μὲν περὶ σω- 5 
τηρίας μᾶλλον ἢ νίκης, οἵ δὲ περὶ νίκης καὶ παρηγο- 

ὅ84 ρίας στρατηγοῦ βεβιασμένου. φόνος δὲ ἦν καὶ στόνος 

πολύς. καὶ τὰ μὲν σώματα αὐτοῖς ὑπεξεφέρετο, ἕτεροι 
ὅ8ῦ δὲ ἀντικαϑίσταντο ἐκ τῶν ἐπιτεταγμένων. οἱ στρα- 

τηγοὶ δὲ σφᾶς. περιϑέοντες καὶ ὁρώμενοι πανταχοῦ, τὸ 
ταῖς τὲ ὁρμαῖς ἀνέφερον καὶ παρεκάλουν πονοῦντας 

ἔτι προσπονῆσαι καὶ τοὺς κεχμηκότας ἐνήλλασσον, ὥστε 
ὅ86 ὁ ϑυμὸς αἰεὶ τοῖς ἐπὶ τοῦ μετώπου καινὸς ἦν. τέλος 

δὲ οἱ τοῦ Καίσαρος. εἴτε διὰ δέος τοῦ λιμοῦ, εἴτε δι᾽ 
3 - 3 3 . 3 , Ψ αὐτοῦ Καίσαρος εὐτυχίαν (οὐ γὰρ ἐπίμεμπτοί γε ἦσαν τὸ 

οὐδὲ οἱ Βρούτειοι), τὴν φάλαγγα τῶν ἐχϑρῶν ἐχίνουν, 
ὥσπερ τι μηχάνημα τῶν βαρυτάτων ἀνατρέποντες. 

ὅ81 οἱ δ᾽ ἀνεωθοῦντο μὲν ἐπὶ πόδας ἐς τὸ ὀπίσω βάδην 
ἔτι καὶ μετὰ φρονήματος" ὡς δὲ αὐτοῖς καὶ ἡ σύνταξις 

ἤδη παρελέλυτο, ὀξύτερον ὑπεχώρουν καί. τῶν ἐπι- 30 
τεταγμένων σφίσι δευτέρων καὶ τρίτων συνυποχῶ- 
ρούντων., μισγόμενοι πάντες ἀλλήλοις ἀκόσμως ἐϑλί-, 

βοντο ὑπὸ σφῶν χαὶ τῶν πολεμίων ἀπαύστως αὐτοῖς 
ὅ88 ἐπικειμένων, ἕως ἔφευγον ἤδη σαφῶς. καὶ οἱ τοῦ 

Καίσαρος τότε μάλιστα τοῦ παρηγγελμένου σφίσιν 35 

2 ἐδέησε] ἐμέλησε οἱ. Μοπᾶ. 8 τοῖς οἴω.  ὄὅ ἀπὸ] ἐκ οἱ. 
Μοπά., βρὰ οὗ δὰ 1 8 θὅ ἵ μαχόμενοι ροδβὺ βεβιασμένου 6Χ 
Ο δαά. Μοεπά., ἱπαῦ. 8 αὐτοῖς] αὐτίκα οἱ. Μοπάὰ., 56 οὗ δὰ 
1Π1|8 810 11 παρεκάλουν (ὀνομαστὶ οἱ. ΜΙΘπᾶ. 6δχ Ὁ, ααὶ νογεϊ: 
μοηνΐηα ἡγνμοσαδαηέ εἰ --- πογίαθαηέμγ, βΒθ8 ποθὴ ΟΡ 5 14 3α. διὰ 
τὴν Καίσαρος οἱ. Νδῦοκ, ἴδοι ]ὰβ οομϊοίαβ διὰ τοῦ Κι΄, οογίθ αὐτοῦ 
τηο] θδύθτη 18 ἐπὶ πόδα οἷ. Μοπᾷ. (οἴ. Π 8 8386 κατὰ πόδα); 
οοηΐτω Κταί Ρ. 4 28 σφῶν {τεδ καὶ τηϑ] τα τ 



ηυϊϊέην Βα] ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Δ. 5ΟῚΤ 

ἐγχρατῶς ἐχόμενοι τὰς πύλας προελάμβανον σφόδρα ϑρῆς 

ἐπιχινδύνως (ἄναθέν τε γὰρ ἐβάλλοντο καὶ ἐκ τοῦ 

᾿ μετώπου), μέχρι πολλοὺς ἐσδρβάϊεδῖαη ἐχώλυσαν. οἵ δὲ- 

ἢ ἔφυγον ἐπί τε τὴν ϑάλασσαν καὶ ἐς τὰ ὄρη διὰ τοῦ 

ἐξ ποταμοῦ τοῦ Ζυγάκτου. 

)0 γενομένης δὲ τῆς τροπῆς τὸ λοιπὸν ἔργον οἱ στρα- ὕ89 

τηγοὶ διηροῦντο, Καῖσαρ μὲν αἱρεῖν τοὺς ἐχπίπτοντας 

ἐχ τοῦ στρατοπέδου καὶ αὐτὸ φυλάσσειν τὸ στρατό- 

πεδον᾽ ὃ δὲ Ἀντώνιος πάντα ἦν καὶ πᾶσιν ἐνέπιπτε. 

τὸ τοῖς τε φεύγουσι καὶ τοῖς ἔτι συνεστῶσι καὶ τοῖς ἄλλοις 

στρατοπέδοις αὐτῶν. δρμῇ τε ὑπερηφάνῳ πάντα ἐβιά- 

ξετο ὁμοῦ. καὶ περὶ τοῖς ἡγεμόσι δείσας, μὴ αὑτὸν δ40 

διαφυγόντες αὖϑις ἕτερον στρατὸν ἀγείρειαν, τοὺς 

ἱππέας ἐξέπεμπεν ἐπὶ τὰς ὃδδούς τε καὶ ἐχβολὰς τῆς 

τ μάχης, ῬΦὌΩΡ τοὺς ἀποδιδράσκοντας" οἱ διελόμενοι τὸ ὅ41 

Ἕ ἔργον ἀνά τε τὸ ὕρος ἐφέροντο σὺν τῷ Θρᾳκίῳ “Ρά- 

σχῳ, δι᾽ ἐμαρεάμαν ὁδῶν συναπεσταλμένῳ. καὶ τὰ χαρα- 

χώματα καὶ κρημνοὺς περιστάντες τοὺς ἐκφεύγοντας 

᾿ ἐχυνηγέτουν χαὶ τοὺς ἐντὸς ἐφρούρουν. οἱ δὲ Βροῦτον δ43 

Ὁ αὐτὸν ἐδίωκον" καὶ αὐτοὺς ἀσχέτως ἔχοντας τοῦ δρό- 

μοῦ Δουχίλιος ἰδὼν ὑπέστη καὶ ὡς Βροῦτος ὧν ἠξίου 

ἢ πρὸς Ἀντώνιον ἀντὶ τοῦ Καίσαρος ἀναχϑῆναι" ᾧ δὴ 

Α ̓χαὶ μάλιστα εἶναι περ ϑθς ἐνομίσϑη. τὸν ἀδιάλλακτον 

μον ἐκκλίνων. ἀγομένου δὲ αὐτοῦ πυϑόμενος ὃ ἄν- ὅ48 

 τώνιος ἀπήντα σὺν ἐπιστάσει. τὴν τύχην ὁμοῦ καὶ τὸ 

ὃ πολλοὺς] χοῦς πολεμίους οἱ. Μοπά., ποῖ γθοῦθ, πϑτὴ ΠΟῸῚ 
᾿ ΟΠΊΠΒΒ, 6 ἴῃ οαδύγα οοηξασοτγθηῦ, ππηρϑατϊ βαηῦ, 86 ἴοτί. (τοὺς) 
ἢ πο λλοὺς οαχα ΒΘΡΊΤΠρ᾽ ον! Θπάατῃ ὅ Ζυραοὶ ὃ 12 αὐτὸν ΟἹ, 
ΟΘΟΥΥ. Μοπα. 10 ἔργον] ὁ ὄρος 1 Θρᾳκίῳ] ϑρασκίῳ ἴ, Ὁ. σ᾽ 
᾿- ᾿ΒροΙ αι Μοπᾶ. αὖ ἀἰξξορστῶρίδτη ὁχ Ῥάσκῳ οτίδτη 165α. δούσκῳ 

20 αὐτὸν οἵα. Υ 21 Γαιοϊϊίιις , λουκῖνος Ο, λουκίλλιος 
ὡς Ὁ) λουκῖνος 1 (6χ αἰ ορταρμία); οἵ. ΡΊαῦ. Βεαΐξ. 6. δ0, 

ἅ “Απίοπ. 6. 69 24 πυνϑανόμενος ἱ 
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δ44 

ὅ4δ 

ὅ40 

ὅ41 

508 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Δ, [Δ γι. γν ηνογεϊθιι8 ρογηοσίας 

ἀξίωμα τἀνδρὸς καὶ ἀρετὴν ἐνθυμούμενος. ὅπως Βροῦ- 

τον ὑποδέξαιτο. πλησιάσαντι δ᾽ ὃ Δουχίλιος ἐντυχὼν 

μάλα ϑρασέως εἶπε “Βροῦτος μὲν οὐχ δάλωχεν, οὐδὲ 
ἁλώσεταί ποτε πρὸς κακίας ἀρετή" ἐγὼ δὲ τούσδε ἀπα- 

τήσας ὧδέ σοι πάρειμι". καὶ ὃ ᾿ἀντώνιος τοὺς ἱππέας 5 

ἰδὼν αἰδουμένους παρηγόρει καί “οὐ μείονά μοι τήνδε 

ἄγραν", εἶπεν, “ἀλλὰ ἀμείνονα ἧς ἐνομίξετε ἐϑηρεύσατε, 
ὅσῳ κρείττων ἐχϑροῦ φίλος". καὶ τὸν Δουκέλιον τότε 

μέν τινι τῶν φίλων ἔδωκε ϑεραπεύειν, ὕστερον δὲ 
αὐτὸς ἔχων ἐχρῆτο ὡς πιστῷ. ὸ 

ὁ δὲ Βροῦτος ἀναφεύγει μὲν ἐς τὰ ὕρη σὺν ἱκανῷ 1" 
πλήϑει. ὡς νυχτὸς ἐς τὸ στρατόπεδον ὑποστρέψων ἢ 

χαταβησόμενος ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν᾽ ἐπεὶ δὲ περιξίληπτο 
πάντα φυλακαῖς. διενυκτέρευεν ἔνοπλος μετὰ πάντων. 

χαΐί φασιν αὐτὸν ἐς τοὺς ἀστέρας ἀναβλέποντα εἰπεῖν" 1Ὁ 

“Ζεῦ. μὴ λάϑοι σε τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος κακῶν᾽᾽. ἐνσημαιυ- 
γνόμενον ἄρα τὸν Ἀντώνιον. ὃ καὶ αὐτὸν ἈἌντώνιόν 

φασιν ὕστερον ἐν τοῖς ἰδίοις κινδύνοις μεταγιυνώ- 
κοντα εἰπεῖν. ὅτι συνεξετάζεσϑαι Κασσίῳ καὶ Βρούτῳ 

δυνάμενος ὑπηρέτης γένοιτο Ὀχταουίου. τότε γε μὴν 50 
καὶ ὃ Ἀντώνιος ἔνοπλος ἐπὶ τῶν φυλαχτηρίων ἀντι- 
διενυχτέρευε τῷ Βρούτῳ, χάρακα περυϑέμενος ἔκ νε΄ 

χρῶν σωμάτων χαὶ λαφύρων συμφορηϑέντων. ὃ δὲ β 

1 {τὴν ἀρετὴν οἱ. Μοπᾶ,, 564 οὗ δὰ 1 8 861 2 ἀποδέ- 
ξαιτο οὐτὰ δὲ τηδὶαὖῦὺ Μοπηα. ῷ. 8. 7λιοϊϊυι5. (-ιρη) Ὁ, λουκῖνος 
(-ον) ΟἹ ὅ ὧδε] ὅδε ἔ, οὐ ἰδῶ οἱ. ΟΡ}. Ρ. 229 6011. Ηθγοάού. 
1,115 οχίγ., οτὰ. 8 χρεῖττον οὕτῃ ἃ οαἀϊΐοτοβ ἴπᾶθ ἃ βὅθῃν. 
9 τινι ροβὺ ἔδωκε Ῥοβυϊ ῦ 1606 λάϑη 10 Βα. ἐνσημαινό- 
μενον ΒΚ., ἐνσημαινόμενος ΟἹ 20 γε οἴῃ. Οἵ 

16 οὗ Ἐπ᾿. Μροά. 382: δαπάρθιη νϑύβαση παροὺ ΡΙαὖ. Βταΐ. 
6. δ1 οχ Ρ. γοϊυγηηΐο 19 5ᾳ. οἵ, Ο. Ἐ᾿ Βοβχαϊαῦ (ν. δὰ ΤΠ 8 468) 
Ῥ. 181, δομπναῦῦζ (γ. δὰ 11 8 δ) Ρ. 21ὅ δά. 4 



χω οαϊξιι5] ἘΜΦΥΎΛΙΩ͂Ν Δ. 509 
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Καῖσαρ ἐς μέσην νύχτα πονηϑεὶς ἀνεχώρησε διὰ τὴν 

νόσον, ΝΝΗωωρρβανῷ τυ μσεῖν ἀαροὐ δὴ τὸ στρατόπεδον. 

Ἰ Βροῦτος δὲ καὶ τῆς ἐπιούσης ὁρῶν τὰς ἐφεδρείας ὅ49 
᾿ τῶν ἐχϑρῶν ἐπιμενούσας. ἔχων οὐ πλήρη τέσσαρα τέλη 

ἐδ συναναβάντα οἱ. αὐτὸς μὲν ἐπελθεῖν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐφυ- 
᾿ς λάξατο, τοὺς δὲ ἡγουμένους αὐτῶν, αἰδουμένους τε τὸ 

᾿ ἁμάρτημα καὶ μετανοοῦντας, ἔπεμπεν ἀποπειράσοντας 

᾿ς αὐτῶν, εἰ ἐθελήσουσιν ὥσασϑαι διὰ τῶν ἐφεδρειῶν 

᾿χαὶ ἀναλαβεῖν τὰ ἴδια, ἔτι φυλασσόμενα ὑπὸ τῶν οἶἷ- 

τὸ χείων ὑπολελειμμένων. οἱ δὲ ἀβουλότατα μὲν ἐς τὸ δὅο 

᾿ς ἔργον δρμήσαντες. εὐψυχότατοι δὲ τὸ μέχρι πλείστου 

γενόμενοι. τότε, βλάπτοντος ἤδη τοῦ ϑεοῦ. τῷ στρα- 

: τηγῷ σφῶν ἀπεχρίναντο ἀναξίως βουλεύεσϑαι περὶ 

αὑτοῦ" αὐτοὶ γάρ. τῆς τύχης πολλάκις βεπειραῥόνοι, 

τὸ οὐχ ἀνατρέψειν τὴν ἔτι λοιπὴν τὐνομης ἐμδιως ἐλπίδα. καὶ ὅδι 

ὃ Βροῦτος ἐς τοὺς φίλους εἰπών" “οὐδὲν οὖν ἔτι εἰμὶ 

τῇ πατρίδι χρήσιμος. ὧδε καὶ τούτων ἐχόντων᾽", ἐκάλει 

Στράτωνα τὸν Ἠπειρώτην, ὄντα φίλον ἑαυτῷ. καὶ ἐγ- 

χειρεῖν ἐχέλευε τῷ σώματι. τούτου δὲ ἔτι βουλεύεσϑαι δῦ 

30 παραινοῦντος ἐχάλει τινὰ τῶν οἰκετῶν. καὶ ὃ Στρά- 

τῶν “οὐκ ἀπορήσεις", εἶπεν. “ὦ Βροῦτε. φίλου μᾶλλον 

ἢ οἰχετῶν ἐς τὰ ὕστατα προστάγματα. εἰ ἤδη κέκρι- 

ται. χαὶ εἰπὼν ἐνήρεισε ταῖς λαγόσι τοῦ Βρούτου 
24 τὸ ξίφος οὔτε ἀποστραφέντος οὔτε ἐνδόντος. 

ὃ ὧδε μὲν δὴ Κάσσιος καὶ βραϑτος ἐϑνησκέτην., ἄν- δ88 

ὃδρε Ρωμαίων εὐγενεστάτω τε καὶ Ἀδρυ ΨΈΜΕΡΒΝ καὶ 

᾿- 
' Ι. 
' 

᾿ ἐς ἀρετὴν ἀδηρίτω. χωρὶς ἄγους ἕνός. ὥ γε καὶ Γάιος 

᾿ Καῖσαρ, ὄντε τῆς Μάγνου Πομπηίου μοέρας. ἐκ μὲν 
τι 

12 {παρ᾽ αὐτὸν γενόμενοι, οἱ. Μομᾶ., αὰἂὸ πο ΟΡ 
93 ταῖς] τοῖς ἃ 28 ὄντε] οἵ τε Β 
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δ ἰὼ Ψ 

510 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. [πιοόγε8 Οαϑϑίὲὶ εἰ Βριδ 

ἐχϑροῖν καὶ πολεμίοιν ἐποιήσατο φίλω. ἐκ δὲ φίλοιν 
δδά ἦγεν ὡς υἱώ. καὶ ἡ βουλὴ περιποϑήτω τε εἶχεν αἰεὶ 

ὅδ 

δὅθ 

ὅδ᾽ 

δῦ8 

καὶ ἀτυχήσαντε ἐλεεινὼ δυοῖν τὲ τούτοιν ἕνεχα πᾶσιν 
ἀμνηστίαν ἐτίϑετο καὶ φυγόντοιν αὐτοῖν ἔπεμψεν ἡγε- 

μονίας. ἵνα μὴ φυγάδες εἶεν, οὐκ ἀμελοῦσα μὲν Γαΐου : 

Καίσαρος οὐδὲ ἐφηδομένη τοῖς γεγονόσιν, ὅπου καὶ 

ζῶντα τῆς ἀρετῆς καὶ τύχης ἐθαύμαζε καὶ ἀποϑανόντα 
ἔϑαπτε τ ησηδη καὶ ἐχύρου τὰ ἔργά ἀϑάνατα εἶναι. 

ἀρχάς τὸ καὶ ἡγεμονίας ἐς πολὺ ἐκ τῶν ὑπογραφῶν. 

ἐποίει τῶν Καίσαρος. οὐδὲν ἡγουμένη κρεῖσσον εὑρής τὺ 
σειν ὧν ἐκεῖνος ἐνόησεν. ἀλλ᾽ ἡ περὶ τώδε τὼ ἄνδρε 

σπουδὴ καὶ δέος τὸ ὑπὲρ αὐτοῖν προήγαγεν αὐτὴν 
ἐς ὑπεροψίαν διαβολῆς" οὕτως ἅπασιν ἐγενέσϑην τιμίω. 
ἐγενέσϑην δὲ καὶ τῶν φυγόντων τοῖς ἀρίστοις τιμιω- 

τέρω Πομπηίου, πλησιάξοντος καὶ οὐκ ἀδιάλλακτον 15 
ἔχοντος αἰτίαν, πορρωτέρω τε ὄντε αὐτὼ καὶ ἀδιαλ- 

λάχτω. ἐπεί γὲ μὴν ἔργων ἐδέησε. δυοῖν οὐδὲ ὅλοιν 1: 

ἐτοῖν στρατιάν τε συνέλεξαν ὑπὲρ εἴκοσιν ὁπλιτῶν τέλη, 
καὶ ἱππέας ἀμφὶ τοὺς δισμυρίους καὶ ναῦς μακρὰς ὑπὲρ 

τὰς διαχοσίας τήν τὲ ἄλλην παρασκευὴν ἀξιόλογον τὺ 

χαὶ χρήματα ἄπειρα καὶ παρ᾽ ἕχόντων καὶ παρὰ ἀκόν- 
τῶν πολέμους τὲ ἐπολέμησαν ἔϑνεσι καὶ πόλεσι καὶ 
τῶν ἀντιστασιωτῶν πολλοῖς καὶ χατώρϑουν. ἐϑνῶν 

τε ἐκράτησαν ἀπὸ Μακεδονίας μέχρι Εὐφράτου καὶ 

1 ἐκ δὲ, αποα ΒΙ.. οοπθοθναῦ, μιαροῦ Β, ἔκ τὲ οθύθυϊ 4 ἔπεμ- 
ψεν) ἐπέτρεψεν οἱ. Μοπᾷά., θθπθ 9 ἀρχάς τε] καὶ ἀρχὰς αὖ 
18 ὑπεροψίαν ϑοῦν., ὑποψίαν ΠΥ] 14 φυγόντων] φυγαδευ- 
σάντων οἱ. Μοηά., ῬΕΥΡΘΤΆτη 22 καὶ ροϑὺ πόλεσι 5θο]αδ1ῦ οὗ 
ν. 38 πολλαῖς βου οπἀὐχα οἱ. Μοηᾶ., αὖ τῶν ἀντιστασιωτῶν πολλοῖς 
Ῥοσυίποτθ νἱἀϑύυσ δα ΠΟ]ΔΌ 6118 τη, ΑἸ οπαπη, 8,1108 24 Εὐφραῦθην 
{πάντων οἱ. Μεπά. 

1958αᾳ. ὑπὲρ τὰς διακοσίας] οἵ, Κτοτηαγοῦ (γ. δᾶ ΤΠ 8 Ὅ0, 
Ῥ. 441 8ᾳ. 



ως 

πιογὸβ Οαϑοὶὶ οἱ Βγιμ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 511. 
42α.6. 

ὅσους ἐπολέμησαν. ἐς συμμαχίαν αὑτοῖς ἔπεισαν καὶ 

᾿εβαιοτάτοις ἐχρήσαντο. ἐχρήσαντο δὲ καὶ βασιλεῦσι 

᾿ χαὶ δυνάσταις, καὶ Παρϑυαίοις καίπερ οὖσιν ἐχϑροῖς 
᾿ ἐς τὰ βραχύτερα" ἐπὶ δὲ τὸ μεῖξον ἔργον οὐκ ἀνέμει- 
νὰν ἐρχομένους, ἵνα μὴ βάρβαρον ἢ ἀντίπαλον ἔϑνος 

ἐϑίσειαν ἐπὶ Ῥωμαίοις. ὃ δὲ δὴ μάλιστα πάντων ἀδο- δ89 

᾿χητότατον ἦν, ὃ στρατὸς ὁ πλείων ὅδε Γαΐου Καίσα- 

ρος ἐγεγένητο, καὶ δαιμονίως αὐτὸν εὐνοίας καὶ σπου- 

δῆς ἔχοντα ἐς ἐχεῖνον μετέπεισαν οἱ σφαγεῖς οἵδε τοῦ 

τὸ Καίσαρος. καὶ ἐπὶ τὸν τοῦ Καίσαρος υἱὸν ἕσποντο 

αὐτοῖς πιστότερον ἢ Ἀντωνίῳ τῷ Καίσαρος συναγω- 

Ψιστῇ τὲ χαὶ συνάρχῳ" οὐ γάρ τις αὐτῶν Βρορτὸν ἣ 
Κάσσιον οὐδὲ ἡσσωμένους ἀπέλιπεν, οἵ Ἀντώνιον ἀμφὶ 

τὸ Βρεντέσιον καὶ πρὸ πείρας ἀπολιπόντες. ἦν τε πρό- ὅ60 

τὸ φασις αὐτοῖς τῶν πόνων. καὶ ἐπὶ Πομπηίου καὶ νῦν, 

οὐχ ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν; ἀλλ᾽ ὑπὲρ δημοκρατίας, ὀνό- 
ματος εὐειδοῦς μέν. ἀλυσιτελοῦς δὲ αἰεί. σφῶν τε αὐ- 

τῶν, ὅτε μηδὲν ἐδόκουν ἔτι εἶναι χρήσιμοι τῇ πατρίδι, 

ἄμφω κατεφρόνησαν ὁμοίως. ἐν δὲ ταῖς φροντίσι καὶ δὅθ1 

τοις ὃ μὲν Κάσσιος ἀμεταστρεπτί, χαϑάπερ ἐς τὸν 

γωνιστὴν οὗ μονομαχοῦντες. ἐς μόνον τὸν πόλεμον 

Ϊ 
' 

᾿ 

Ϊ : Υ 

τ 1 ὅσοις 5ογ. Μεοπά., οὗ δὰ 1Π 8 220 αὑτοῖς 860γ. ΒΚ. οὗ 
Βαδοῦ, αὖ νἱάρίυν, Β, υδὶ αὑτοῖς 8 αὑτοὺς Ἰοσθπάστη οββϑῦ, 
᾿γχορίο ταβαγϑιη ἀἰβοοσθοσθ ΠΟῚ Ῥοΐαϊ; αὐτοῖς δ΄ οὖ ΟΟΥΤ. 6Χ 
αὐτοὺς δ βῚ αὐτοὺς Ὁ ὅ ἢ] καὶ ὁχ Ο ροβαϊὺ Μοπά., οἵ. δὰ 11 
821 ΕἸ οὐ γάρ τις --- 18 ἀπέλιπεν Ῥοβὺ ἀπολιπόντες (νυ. 14) 
ΘΟ]]οΟδΥ ἀἰβυϊ ποι οπμθυηθατιθ Ροβὺ συνάρχῳ ἀ6]οΥ νοϊαϊῦ ὅϑοθν., 
εἿ 0 τϑοΐθ 11 ἀλυσιτελοῦς] οὐ λυσιτελοῦς οἱ. ὅσοι. ποι τϑοῖθ, 
ὅρμον οἴ. οὐίατα Τοοταϊπΐουβ, θ6 ᾿πᾶ01]6 Αρρίδῃϊ ΑἸοχϑπᾶτϊηὶ οἴο., 
Ἶ τπιθηὐθιβ 1844. ν᾿. 21 δάῃ. ὅθ, ααἱ θοπξοτί, αὑ88 Απέοηϊαϑ 
ἀε ΡΙΘῸ6 αἸοῖῦ ΠῚ 8 Τ6 20 πόνοις] μόνοις Ϊ 21 ἀντα- 
 γωνιστὴν οἱ. βοῃγ., θθπ6, ἀγῶνα Μοπὰ., 5ἰ πόλεμον Βοτγθβ, Π1πὰ 

Γ "5, 5] πολέμιον τοβουῖθδδ: βορα πόλεμον αὔοαῦο τοοᾶο ᾿ἰδπουὶ 
Ροΐθεὺ 



42α.6. 

ὅ62 

δὅ68 

ὅθ04 

δθ 

ΠΝ 

5192 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ, [»ηογ68 Οαϑδϑὺϊ οἱ Βριμὶ 

ἀφεώρα" ὃ δὲ Βροῦτος. ὅπῃ γίγνοιτο, καὶ φιλοϑεάμων 
ἣν καὶ φιλήκοος, ἅτε καὶ φιλοσοφήσας οὐκ ἀγεννῶς. 

ἀλλὰ καὶ τοιοῖσδε οὖσιν αὐτοῖς ἀντίϑετον ἐς ἅπαντα 1 

ἦν τὸ ἄγος τὸ ἐς Καίσαρα. ὅ γε οὐδὲ ἁπλοῦν ἄγος 
ἣν οὐδὲ ἐν ὀλίγῳ καὶ γὰρ ἐς φίλον ἐγίγνετο παρα- 
λόγως καὶ ἐς εὐεργέτην ἔκ. πολέμου περισώσαντα 

ἀχαρίστως καὶ ἐς αὐτοχράτορα ἀϑεμίστως καὶ ἐν 
βουλευτηρίῳ καὶ ἐς ἱερέα καὶ ἱερὰν ἐσθῆτα ἐπικείμε-. 

νον καὶ δυνάστην μὲν οἷον οὐχ ἕτερον, χρησιμώτατον 

δὲ ὑπὲρ ἅπαντας τῇ τε πατρίδι καὶ τῇ ἡγεμονίᾳ γενό- κι 
μδνον. ὃ καὶ τὸ δαιμόνιον αὐτοῖς ἄρα ἐνεμέσησε καὶ 
προεσήμηνε πολλάκις. Κασσίῳ τὲ γὰρ τὸν στρατὸν 

καϑαίροντι ὃ ῥαβδοῦχος ἀνεστραμμένον τὸν στέφανον 
ἐπέϑηκε" καὶ Νίχη, χρύσεον ἀνάϑημα Κασσίου, κατ- 
ἕπεσεν, ὕὄρνεά τὲ πολλὰ ὑπὲρ τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ 

χκαϑιέμενα κλαγγὴν οὐδεμίαν ἠφίει. καὶ μελισσῶν ἐπ- 
ἑχάϑηντο συνεχεῖς ἑσμοί. Βροῦτον δὲ ἐν [τε] Σάμῳ γενξ- 
ϑλιάξοντά φασι παρὰ τὸν πότον, οὐδὲ εὐχερῆ πρὸς 

τὰ τοιαῦτα ὕντα, ἀλόγως τόδε τὸ ἔπος ἀναβοῆσαι" 
“ἀλλά μὲ μοῖρ᾽ ὀλοὴ καὶ Δητοῦς ἔχτανεν υἱός". μέϊ ὁ 

Ῥ Ὡς ποι Σ : β 

1 ὅποι ῦ ὅ Βα. παραλόγως] ργαθίογ αδηλνιη, ἐμδένηψιο Ὁ, β 
ὉπΠα6 οἱ. Μομᾶ. παρανόμως, ἱπαΐύ. 11 ἐνεμέση τε καὶ δ᾽ Ὁ 
18 ἀνεστραμμένον)] κατεστραμμένον ῬΙαῦ. Βταῦ. ο. 39, τραπέντα 
πάλιν (τραπέμπαλιν 1,. Π1π4.) δ55. 1). 41, 40, 1, 568 οὐΐατα {πα 
Ῥοματα 1ὅ σαρκοφάγα νοὶ νεκροφάγα δηΐο πολλὰ δά αϊ νο]αϊ 
Μοπά. (οἴ, ῬΙαύ. 1. ο. οὐ δ85. Ὁ. 41, 40, 8) 16 καϑιέμενα ΟΟὨΙΘΟΙ 
οατη Ἡρτν. Ρ. 14, ποὺ αὐϊάθτη οὐΐδιη καϑειμένα ῬτΟΡοΟΠπΘηΐα, 
καϑήμενα ΟἹ χλαγγὴν οὐδεμίαν] φιοοδένην οἵαν ΟΥΘΉν 
κλ. δύσφημον οἱ. ογν. Ρ. 74, δεινὴν ΚυδτηθΙ (γν. δὰ ΠΙ| 8 296) 
Ρ. 84 δη. 8, ἀηδῆ Μοηά,, οὐχ ἡδεῖαν ΒοΠοη ΚΙ Ὁ. 119 (οἵ. (888. 
Τα δὴ 11 τε ἀβὶδνὶ; 8δῃ τῇ βου θθπμᾶσμα 18 πόντον ἴὉ 
οὐδὲ] οὐ δὴ οἱ. Μεπά. 

20 οἵ, Ηοχα. 1]. 16, 849 



᾿ φιογος Οαβδῖϊ οὐ Βνμμ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Δ. 518 

Ἵ ̓ἄοντα δὲ περᾶν ἐκ τῆς ᾿Ἡσίας ἐς τὴν Εὐρώπην σὺν 

τῷ στρατῷ. νυχτὸς ἐγρηγορότα, ναρψινομένου τοῦ φω- 

τὸς ὄψιν ἰδεῖν ἐφεστῶσάν οἱ παράλογον καὶ πυϑέσϑαι 

μὲν εὐθαρσῶς. ὅς τις ἀνθρώπων ἢ ϑεῶν εἴη. τὸ δὲ 

φάσμα εἰπεῖν" “ὃ σός. ὦ Βροῦτε, δαίμων κακός" ὀφϑή- 

σομαι δέ σοι καὶ ἐν Φιλίπποις". καὶ ὀφϑῆναί φασιν 

αὐτῷ πρὸ τῆς τελευταίας μάχης. ἐξιόντι δὲ τῷ στρατᾷ 

᾿ πρὸ τῶν πυλῶν αἰϑίοψ ὑπήντησε᾽ καὶ τόνδε μὲν ὡς 

᾿ οἷώνισμα φαῦλον ὃ στρατὸς αὐτίκα συνέχοψε. δαιμόνια 

τοδ᾽ ἦν αὐτοῖς ἄρα καὶ τάδε. [ἐς] Κάσσιον μὲν ἐν 

᾿ς ἀμφηρίστῳ νίκῃ πάντα ἀλόγως ἀπογνῶναι, Βροῦτον. 

δὲ εὐβούλου βραδυτῆτος ἐχβιασϑῆναι καὶ ἐς χεῖρας 

᾿ ἐλϑεῖν ἀνδράσι διωχομένοις ὑπὸ λιμοῦ, δαψιλῶς αὐτὸν 

ἔχοντα ἀγορᾶς καὶ ουχφυθδυναι καὶ τόδε παϑεῖν 

16 ὑπὸ τῶν οἰκείων μᾶλλον ἢ τῶν μβησεν, χαὶ μὴν 

᾿ς πολλάκις ἀγώνων ἐπα αδλόνενν, ἐν μὲν ταῖς μάχαις 

: οὐδὲν ἔπαϑον. ἄμφω δ᾽ αὑτῶν ἐγένοντο αὐϑένται καϑ- 

ἅπερ ἐγένοντο τοῦ Καίσαρος. 

39 Κάσσιος μὲν δὴ καὶ Βροῦτος τοιάνδε δίκην ἐδὲ- 

8 δώχεσαν. καὶ Βροῦτον Ἀἀντώνιος ἀνευρὼν περιέβαλέ 

τὲ τῇ ἀρίστῃ φοινικίδι εὐϑὺς καὶ καύσας τὰ λείψανα 

᾿ τῇ μητρὶ Σερουιλίᾳ ἔπεμψε. ὁ δὲ σὺν τῷ Βρούτῳ στρα- 
τός. ὅτε ἐπύϑοντο τεϑνάναι Βροῦτον, πρέσβεις ἐς Καί- 

'σαρα καὶ Ἀντώνιον ἔπεμπον καὶ συγγνώμης ἔτυχον 
Ξ-. 

Τ ἐξογεύη, {ΠῚ Ὁ, ἀπᾶθ αὐτῷ ζαὖϑις» οἱ. βοῦν. ; ταϑ]ῖαβ (αὖϑις» 
αὐτῷ 50γΓ. Μοπά., θᾶ ποη ΟΡυΒ, 81 γϑυθυτα ὀφθῆναι ῬΙΘΙΠδΒ 
8 πυλῶν αὖϑις ὑπήντησεν αἰϑίοψ " 10 ἐς 6]. ΒΚ. οαπὰ Ὁ, 
ὡς οἷ. ϑοιν., ἐς Κάσσιον μὲν {τὸ Μύυβρτ.; ἔοτνῦ. ἴὰτθ ὐϑᾶδώ 
τουϊποῦ Κταϊδ, Ρ. 41 11 ἀλόγως Ὁ, εὐλόγως ἱ, σαπα Ο οματδϊ 
τη] αἱῦ Μοηᾶ,, 5'η6 οϑῦϑδ 11 αὐτῶν Β οἷ, υὖ νἱἀθύατ, ΘΙ] 11 
᾿αυϊδδη 18 ἐγένοντο οτα. Υ 19 δὴ οι. ἱ 20 εὑρὼν Υ, 
᾿ἀνευρὼσ οὐΐδι ΡΙαὐ. Βταῦ. ὁ. ὅ8ϑ 21 {τῶν ἑαυτοῦ» φοινικίδι 
᾿: Μομπά. (ν. ΡΙαὐ. Βναΐ. ὁ. ὅϑ, Απίοπ. ο. 22, γα]. Μᾶχ. ὅ, 1, 11) 

Γ΄ Αρριανῦβ 1. 88 
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42 α. 0. 

δ09 

ὅτ0 

11 

δ12 

ὅ78 

014 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Δ. [Βγιῤίαγιὶ ροϑὲ οἰαάφηι, 

χαὶ ἐς τὰ στρατεύματα αὐτῶν διῃρέϑησαν" καὶ ἦσαν 
ἀμφὶ τοὺς μυρίους καὶ τετρακισχιλίους. παρέδοσαν δὲ 

ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἑαυτοὺς καὶ οἱ κατὰ τὰ φρούρια. πολλὰ 

ὄντα. τὰ δὲ φρούρια αὐτὰ καὶ τὸ στρατόπεδον ἐδόϑη. 
τοῖς Καίσαρος καὶ ἀντωνίου στρατοῖς διαρπάσαι. τῶν » 

δ᾽ ἀμφὶ τὸν Βροῦτον ἀνδρῶν ἐπιφανῶν οἱ μὲν ἐν 
ταῖς μάχαις ἀπέϑανον, οἱ δὲ αὑτοὺς ἐξήγαγον ὁμοίως 

τοῖς στρατηγοῖς, οἵ δὲ καὶ ἐξεπίτηδες ἐμαχέσαντο μέχρι 

ϑανάτου" ὧν ἦν Δεύκιός τε Κάσσιος. ὁ ἀδελφιδοῦς αὖ- 

τοῦ Κασσίου, καὶ Κάτων ὁ Κάτωνος. ἐμπίπτων ὅδὲε τοῖς τῷ 
πολεμίοις πολλάχις, εἶθ᾽ ὑποχωρούντων ἀναλύσας τὸ 

κράνος. ἵνα ἢ γνώριμος ἢ εὔβλητος ἢ ἀμφότερα εἴη. 
“αβεὼν δέ, ἐπὶ σοφίᾳ γνώριμος. ὁ πατὴρ “αβεῶνος. 
τοῦ κατ᾽ ἐμπειρίαν νόμων ἔτι νῦν περιωνύμου, βόϑρον. 

ἂν τῇ σκηνῇ τὸ μέγεϑος αὐτάρχη σώματι ὀρυξάμενος ιτὉ 

καὶ τὰ λοιπὰ τοῖς ϑεράπουσιν ἐντειλάμενος ἐπέσκηψε 

τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς παισί, περὶ ὧν ἐβούλετο. καὶ τὰ 

γράμματα φέρειν ἔδωκε τοῖς οἰκέταις" τοῦ «δὲ πιστο- 

τάτου τῆς δεξιᾶς λαβόμενος καὶ περιστρέψας αὐτόν, 

ὡς ἔϑος ἐστὶ Ἡρμαψια ἐλευϑεροῦν, ἐπιστρεφομέμθν 
ξίφος ἔδωκε χαὶ τὴν σφαγὴν ὑπέσχε. χαὶ τῷδε μὲν 
ἡ σχηνὴ τάφος ἐγένετο. Ῥάσκος δὲ ὃ Θρᾷξ ἐπανήγα “ἶ 

γεν ἐκ τῶν ὀρῶν πολλοὺς καὶ γέρας ἤτησέ τε καὶ 
ἔλαβε σώξεσϑαι τὸν ἀδελφὸν ἑαυτοῦ Ῥασχούπολιν" Γ 

καὶ διεδείχϑη, ὅτι οὐδ᾽ ἀπ’ ἀρχῆς ἀλλήλοις οἵδε οἷ 55 

8 5ᾳ. πολλοὶ ὄντες οἱ. Μϑπᾶ., Ὀ6Π6, πὶ ΘἐΠοοτθύασ ϊαύυδ Ὁ 
9 δηίθ Κάσσιος καὶ οτϑδιπὴ ἴῃ Β 16 αὐτάρκη, εν ϑαρτᾶ ἡ. 
ἃ Τὴ. 1, 2834 ῥασχούπολιν, πο πῃ που δαῦ που. ἴῃ πὸ ΟΘΟΥΥ.,. 
Β 9 8αᾳ. οἱ Θρᾷκες 46]. Νάθοκ 

9 1,. Οδββῖτβ ἔοχί. ἰάροι 80 αὐἱ 8 212 αἴδουίαν, οὗ, βομάγοσ,. 
αφθβοι. ἃ. γα. ὙοΙΚοβ 15 Ρ. 811 δάῃ. 11 18 ἀθ ΠΆΡΘΟΠΘ πὸ 
οὐ Η11οὸ οἵ. Ῥυόβορ. πῆρ. τότ, 1 ρ. 86 π. ὅ94 : 



για ροβὲ οαάφηι. Ῥογοία] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ. διΌ 

᾿ Θρᾷκες διεφέροντο, ἀλλὰ δύο στρατοπέδων μεγάλων 

τὲ χαὶ ἀμφηρίστων περὶ τὴν ἐχείνων γῆν συμφερο- 

μένων τὸ ἄδηλον τῆς τύχης ἐμερίσαντο, ἵνα ὁ νικῶν 

-περισώζοι τὸν ἡσσώμενον. Πορκία δ᾽. ἡ Βρούτου μὲν 
δγυνή, Κάτωνος δὲ ἀδελφὴ τοῦ νεωτέρου. ἐπείτε ἀμ- 

φοῖν ὧδε ἀποθανόντοιν ἐπύϑετο, φυλασσομένη πρὸς 

τῶν οἰχείων πάνυ ἐγχρατῶς, ἐσχάρας πυρὸς ἐνεχϑεί- 

δῆς ἁρπάσασα τῶν ἀνθράκων χατέπιεν. ὅσοι δ᾽ ἄλλοι 

τῶν ἐπιφανῶν ἐς Θάσον διέφυγον, οἱ μὲν αὐτῶν ἐξ- 

τὸ ἔπλευσαν, οὐ δὲ ἐπέτρεψαν ἑαυτοὺς ἅμα τῷ λοιπῷ 

στρατῷ τῶν ὁμοτίμων Μεσσάλᾳ τε [καὶ] Κορουίνῳ καὶ 

᾿Δευχίῳ Βύβλῳ. ὅ τι βουλεύσοιντο περὶ σφῶν. ποιεῖν περὶ 

ἀπόντων. οὐ δὲ συνθέμενοι τοῖς περὶ τὸν Ἀντώνιον, 

Ἀντωνίῳ διαπλεύσαντι ἐς τὴν Θάσον παρέδοσαν. ὅσα 

τ ἦν ἐν Θάσῳ χρήματά τε καὶ ὅπλα καὶ τροφαὶ δαψι- 

“λεῖς καὶ δλλη παρασχευὴ πολλή. 

Ὗ οὕτω μὲν δὴ Καίσαρί τε καὶ Ἀντωνίῳ διὰ τόλμης 

ἐπισφαλοῦς χαὶ δυοῖν πεζομαχίαιν τηλικοῦτον ἔργον 

ἤνυστο, οἷον οὐχ ἕτερον ἐγένετο οὐλὴν ἐκείνου. οὔτε 

δ γὰρ στρατὸς τοσοῦτος ἢ τοιοῦτος ἐς χεῖρας πρότερον 

ἦϊϑε Ῥωμαίων ἑκατέρωϑεν, οὐχ ὑπὸ συντάξει πολιτικῇ 

᾿ στρατευσαμένων, ἀλλὰ ἀριστίνδην ἐπειλεγμένων οὐδ᾽ 

ΠῚ το ολέμον ὃ ἔτι. ἀλλ᾽ ἐκ πολλοῦ γεγυμνασμένων ἐπί 

} 
᾿ 

ἐ 4 περισώξη ὅ τοῦ νεωτέρου Ἃ6]. Ηρογν. Ρ. 14, ῬΙΟΌ. 
ΟΠΘΩΚ] Ρ. 179 90]]. ΠΠ 8 4608, 56ἃ οὗ 1ηΐἴτὰ 1 58α. ἐσενεχϑείσης 
ΒΚ. 10 ἐπετρέψαντες (610) Υ 11 μεσσάλᾳ τε καὶ κορουι- 

γίῳ ΟἹ, Μοββαΐας Οογηϊβοῖο Ο, ὁοττ. ϑθμν. 21 5ᾳ. πολιτικῇ 
στρατευσαμένων Ο, πολιτικῷ στρατευμάτων 1. ποΟΉ, Οιυτϊδ πιΟΥ6 τη- 
διγιιοία Ο 22 ἐπειλεγμένωνΎ, ἐπιλεγμένων Β΄, ἐπιλελεγμένων ἃ. Ὁ 
'ὃ΄ 

᾿ς 8 ἀδελφὴ] 56. Οδἰοπίβ, 81 Ὁϊοοπβίβ, οἵ. ἘΔ], στ. ἢ 6]. 
ῬῖοΙ. 121 (1880) Ρ. 147 5α. Δ] ὁβαπθ οομίτα Μοχηταβθη, Ἠθυταθ8 
16 (4880) ". 99 5αα., οἵ, Π 8 468 

92. Ἔ 
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42 α.6. 

δὅ18 

5819 

ὅ80 

ὅ81 

516 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Δ, [6 πιαργτξιιαἑγο ρισηαα 

τε σφᾶς καὶ οὐκ ἀλλόφυλα ἢ βάρβαρα ἔϑνη τρεπομένων. 
ἀλλὰ καὶ γλώσσης μιᾶς ὄντες καὶ τέχνης πολέμων μιᾶς 
καὶ ἀσκήσεως καὶ καρτερίας ὁμοίας. δυσκαταγώνιστοι 

παρ᾽ αὐτὸ ἦσαν ἀλλήλοις. οὐδὲ δρμῇ καὶ τόλμῃ τοσῇδέ 
τινὲς ἐχρήσαντο ἐν πολέμῳ. πολῖταί τε ὄντες ἀλλήλων καὶ 
οἰκεῖοι καὶ συστρατιῶται γενόμενοι. τεκμήριον δέ, ὅτι 
τῶν νεκρῶν ὃ ἀριϑμός, ἐπανισουμένης ἑκατέρας μάχης, 

οὐκ ἐλάσσων ἔδοξεν οὐδὲ παρὰ τοῖς νικῶσιν εἶναι. 

ὃ δὲ στρατὸς ὁ Ἀντωνίου καὶ Καίσαρος τὸν τῶν] 
στρατηγῶν λόγον ἐπηλήϑευσαν, διὰ μιᾶς ἡμέρας καὶ 1 

δι’ ἑνὸς ἔργου κίνδυνον ἔσχατον λιμοῦ καὶ δέος ἀπῶω- 

λείας ἐς εὐπορίαν δαψιλῆ καὶ σωτηρίαν ἀσφαλῆ καὶ 
νίκην εὐκλεῇῆ μεταβαλόντες. ἀπήντησέ γε μὴν αὐτοῖς καὶ 
ὃ συνιόντες ἐς τὴν μάχην ἐπεμαντεύσαντο ἹῬωμαίοιφ" 

ἐχρίϑη γὰρ αὐτῶν ἡ πολιτεία παρ᾽ ἐχεῖνο τὸ ἔργον μά- 1 
λιστα καὶ οὐκ ἐπανῆλϑεν ἐς δημοχρατίαν ἔτι. οὐδὲ πό- 
νῶν αὐτοῖς ἐς ἀλλήλους ἐδέησεν ὁμοίων. χωρίς γε τῆς 

μετ᾿ οὐ πολὺ Ἀντωνίου καὶ Καίσαρος στάσεως. ὑστάτης 

Ῥωμαίοις γενομένης. τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ μετὰ Βροῦτον ὑπό 
τε Πομπηίου καὶ τῶν διαφυγόντων Κασσίου καὶ Βρούτου : 

φίλων. λείψανα τοσῆσδε παραδσχευῆς μεγάλα ἐχόντων, 
οὔτε ταῖς τόλμαις ὅμοια ἔτι ἐγίγνετο οὔτε ταῖς τῶν ἀν- 

δρῶν ἢ πόλεων ἢ στρατῶν ἐς τοὺς ἡγεμόνας ὁρμαῖς" οὐ 
γάρ τις αὐτοῖς τῶν ἐπιφανῶν ἔτι οὐδ᾽ ἡ βουλὴ οὐδὲ 

ἡ δόξα αὕτη. ὡς ἐς Κάσσιόν τε καὶ Βροῦτον, ἀπήντα. ' 

1 τραπομένων, ε ϑαρτδ α ἃ τὰ. 1,ὉΥ͂ 4 οὐδὲ Ναῦοκ, οὔτε 
ΟΙ 11 κίνδυνον ἔσχατον οτὰη. Υ 14 ἐπεμαντεύσατο ἱ 
16 οὐκ οτη. 16 28 στρατηγῶν α''Ὗ 2 αὕτη, ὡς] αὐτή, ὅση. 
οἱ. Μϑῃηά., ἱπαΐ. 



ἘΜΦΥΛΊΩΝ Ἐ. 

ἘΞ ᾿ ἀτρφυκιοηέιον ϊ. ΥἹ] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ε. 611 
Ὁ 

' 

Ὶ 
᾿ 

Μετὰ δὲ τὸν Κασσίου καὶ Βρούτου ϑάνατον ὁ μὲν 

ΤΠ καισαρ ἐπὶ τῆς Ἰταλίας ἤει, ὃ δὲ Ἀντώνιος ἐς τὴν 

σίαν. ἔνϑα αὐτῷ συμβάλλει Κλεοπάτρα βασιλὶς Αἷ- 

εγύπτου, καὶ εὐθὺς ὀφϑεῖσα ἐχράτει. ὁ δὲ ἔρως ὅδὲε 
ΕῚ - 3 3 “4᾿ ς4᾿ -» Ἁ Φ’᾽ 

αὐτοῖς τὲ ἐχείνοις ἐς ἔσχατον ἔληξε κακοῦ χαὶ ἐς ὅλην 

“ἴγυπτον ἐπ’ ἐχείνοις. ὅϑεν ἄν τι καὶ Αἰγύπτιον εἴη 

τῆσδε τῆς βίβλου μέρος. ὀλίγον τε καὶ οὐκ ἄξιον ἐπι- 

γραφῆς πω, διὸ δὴ καὶ τοῖς ἐμφυλίοις πολὺ πλείοσιν 

τὸ οὖσιν ἐπίμικτον. ἐγίγνετο γὰρ δὴ καὶ μετὰ Κάσσιόν 

τε χαὶ Βροῦτον ἕτερα ἐμφύλια ὅμοια,. στρατηγοῦ μὲν 

οὐδενὸς ὄντος ἐπὶ πᾶσιν ὥσπερ ἐχβίνοιο, χατὰ μέρος 

δὲ ἑτέρων. μέχρι Πομπήιός τε Σέξστος, ὃ ὁ νεώτερος παῖς 

Πομπηίου Μάγνου. λοιπὸς ὧν ἔτι τῆσδε τῆς στάσεως. 

τ τοῖς ἐμφὶ τὸν Βροῦτον ἐπαύηρέθη καὶ Δέπιδος ἐξέπεσε 

τοῦ μέρους τῆς ἡγεμονίας χαὶ ἡ Ῥωμαίων ἀρχὴ πᾶσα 

περιῆλθεν ἐς δύο μόνον, ἄντώνιόν τε καὶ Καίσαρα. 

ἐγίνετο δὲ αὐτῶν ἕκαστα οὕτως. 

Κάσσιος ὃ Παρμήσιος ἐπίκλην ὑπελέλειπτο μὲν 

30 ὑπὸ Κασσίου καὶ Βρούτου περὶ τὴν Ἀσίαν ἐπὶ νεῶν 

χαὶ στρατοῦ. χρήματα ἐκλέγειν. Κασσίου δὲ ἀποϑανόν- 

τὸς οὐδὲν ἐλπίζων ὅμοιον ἐν Βρούτῳ, Ῥοδίων ἐπ- 

ελέξατο νῆας τριάκοντα. ὅσας ἐνόμιξε πληρώσειν, καὶ 

θ5ᾳ. ἐς ὅλην Αἴγυπτον ΟἹ, ὕλῃ Αἰγύπτῳ ϑοιν. οχ Ὁ, νυϊρο, 
Τη8]6 ΟὉ ἱαύθμι ; ζοτύ. περὶ ρεο ἐς βου θδπάυτα γ Αἰγύπτιον] 
αἴγυπτον Ὀΐ, αἴγυπτος ΠῚ] 8 τε] δὲ Ὁ οὐ Μυβρυ., ὈΘπ6 
9 διὸ δὴ] διὸ δὲ 1 10 οὖσιν οὐδ᾽ ὡς Β ἐπιμικτέον οἱ. 
Μαβρτ. 12 ὄντος οὐδενὸς Υ ὥρπερ (510) Β ἐκείνων οἱ. 
Μεπά,, ἐκεῖνοι ϑοῖν. μέρη Β 14 ἔτι ϑομν. ὕ. ΠΠ ἱπά. ρτ. 
8. Υ.Ψ λοιπός, ἐπὶ Ἰἰθτὶ 16 ἅπασα ἃ 11 μόνο»] μόνους Ϊ 

19 ὑπολέλειπτο, αὐ νἱάθέίαν, ἱ 21 ἐπιλέγειν Β 28 ναῦς ΒΟΓΙ. 
᾿ς Μοπά. 

38 ἀ6 οΟἸαββῖθιβ Βουαγτη δηποσῦχη οὗ. Κυοτηδυοῦ (ν. δὰ Π 8 204) 
ΟΡ. 440 Ξαα. 

42α.6. 

1 

2 

8 
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42α.0. 

“ἢ 

ΤῊΝ, 

518 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Ἐ. [Βυκιέὶαγὶ 86 οοἰέσιιηξ 

τὰς λοιπὰς διέπρησε χωρὶς τῆς ἱερᾶς, ἵνα μὴ δύναιντο 
νεωτερίσαι. καὶ ὃ μὲν τάδε πράξας ἀνήγετο ταῖς τε 
ἰδίαις καὶ ταῖς τριάκοντα, Κλώδιος δὲ ἐκ Βρούτου πεμ- 
φϑεὶς ἐς Ῥόδον ἐπὶ νεῶν τρισκαίδεκα. τοὺς Ῥοδίους 
νεωτερίξοντας εὑρών (ἐτεϑνήκει γὰρ ἤδη καὶ ὃ Βροῦ- 
τος). ἐξήγαγε τὴν φρουράν, οὖσαν ὁπλιτῶν τρισχιλίων, 
καὶ ἐς τὸν Παρμήσιον ἐχώρει. ἀφίκετο δὲ αὐτοῖς χαὶ 
Τουρούλιος, "ἑτέρας ναῦς ἔχων πολλὰς καὶ χρήματα, 
ὅσα προεξείλεχτο ἀπὸ τῆς Ῥόδου. ἐς δὴ τὸ ναυτιχὸν 

τοῦτο ὡς ἐς ἤδη τινὰ ἰσχὺν συνέϑεον, ὅσοι ἦσαν 1 
κατὰ μέρη τῆς “σίας ἐπὶ τῶν ὑπηρεσιῶν, καὶ αὐτὸ 
ὁπλίταις τε ἐξ ὧν ἐδύναντο ἀνεπλήρουν καὶ ἐρέταις ἐχ 
ϑεραπόντων ἢ δεσμωτῶν., ἐπιπλέοντες δὲ ταῖς νή- 
δοις καὶ ἀπὸ τῶν νησιωτῶν. ἦλθον ὃ εἰς αὐτοὺς καὶ 

ᾷ 

0 

Κικέρων ὃ Κικέρωνος καὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν ἐπιφανῶν 1: 
ἐκ τῆς Θάσου διεπεφεύγεσαν. καὶ ταχὺ πλῆϑος ἦν καὶ 

σύνταξις ἀξιόχρεως ἡγεμόνων τὲ καὶ στρατοῦ καὶ νεῶν. 
προσλαβόντες δὲ καὶ “έπιδον μεϑ’ ἑτέρας δυνάμεως. 

ἣ Βρούτῳ καϑίστατο Κρήτην, πρὸς Μοῦρκχον καὶ 4Ζ1ο- 

μίτιον ηνόβαρβον ἐπὶ μεγάλης δυνάμεως ὄντας ἐς τὸν » 
᾿Ιόνιον διέπλεον. καὶ αὐτῶν οἱ μὲν ἅμα τῷ Μούρχῳ 
διέπλευσαν ἐς Σικελίαν καὶ τὴν ἰσχὺν Πομπηίῳ Σέξστῳ 

1 διέπρισε οἱ. ΟΟὉ. Ρ. 28ὅ, γι8]16 8 Τουρούλιος ΟἸαπάοιρ, 
Ομοση. Ηϊβύ. τότ. Ὁ. 8ὅ8, τοροῦλος ᾿ἰΡτὶ 12 ἐπλήρουν οὐχ Υ̓ 80. 
Μοεπά. 19 ἣ] ἧ οἱ. βοῦν. Ἶ 

8 αυ8 ΟἸοαϊαβΒ ἔαουὶῦ, ἱποογίαση, οὗ Μἄηζου. ἂρ. Ῥδυὶγ- 
ὙΝΊββον 4, 1 Ρ. θ4 πη. 8. 8: ν. οὐΐατη Πυατηϑηη 15 Ρ. 828, ααἱ οαπη 
ΒοΙΡΉ 681 ΠΡ. 181 5αᾳ. απο ΟἸοάϊΐατα δαπάθχα δἴαπθ ἀρρίυμ ΓΥ͂ 8222 
Ῥαΐενῦ, βθὰ οἵ Μοτητηβοη, Ζοι βοῦν. ἔ. Νυταΐβυη. 1ὅ (1887) Ὁ. 20 
8 ἀΘ Ῥγϑϑπῃοιηΐηθ ΤΌΤ] οἵ, ΕΙΌΌΘΟΚ ἢ. 292 οὐ Βοῖββ. δὰ Οδ88. 
Ὁ).,81..8: 18 οϑὺ Ῥϑα]ὰβ ΑΘΙΆΣ]1τι8 Πρ ᾶτιβ, Π]1π8 Τποἱ], ἔγοὐῚΒ 
ὑυϊατηνιχὶ, οἵ. ΒΟΥΡΉ6ΒΙ ΠΥ Ρ. 69 54ᾳ., Υ͂ Ρ. 2388 5Βᾳ. οὐ πᾶπο ῬΊΌΒΟΡ. 
ἼΤΩΡ. τοι. 1 ῥ. 82 τ. 280 ἣ 

ῤ 



᾿ φοηδίϊία Οαο8. δὲ ΑἩΐοη.] ἘΜΦΎΛΔΙΩΝ Ε. 519 

Ἷ συνῆψαν. οἱ δὲ κατέμειναν παρὰ Ἀηνοβάρβῷῳ καί τιν᾽ ὑβρς 

ο΄ αἵρεσιν ἐφ᾽ ἑαυτῶν καϑίσταντο. 

τοιάδε μὲν ἐκ τῶν λειψάνων τῆς παρασκευῆς Κασ- 10 

8 σίου τε καὶ προθνθ πρῶτα συνίστατο. ὃ δὲ Καῖσαρ 

5 καὶ ὃ Ἀντώνιος ἐπὶ τῇ νίκῃ τῇ περὶ Φιλίππους ἔϑυόν 

τὲ λαμπρῶς χαὶ τὸν σε τὸν ἐπήνουν. καὶ ἐς τὴν δό- 11 

σιν τῶν ἐπινιχίων ὃ μὲν ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν ἐχώρει. τήν 

᾿ς τὲ γῆν αὐτοῖς διανεμήσων χαὶ ἐς τὰς ἀποικίας κατα- 

᾿ς λέξων (ὧδε γὰρ αὐτὺς εἵλετο διὰ τὴν ἀρρωστίαν} Ὁ 

' τὸ ὃὲ Ἀντώνιος ἐς τὰ πέραν ἔϑνη, συλλέξων τὰ χρήματα. 

᾿ς ὅσα αὐτοῖς ὑπέσχηντο. διενείμαντο δὲ αὖϑις ὅσα καὶ 1 

᾿ς πρότερον ἔϑνη καὶ ἐπελάμβανον τὰ ΜΔεπίδου: τήν 

τὲ γὰρ Κελτικὴν τὴν ἐντὸς λπεων ἐδόκει ααβρθες 

ος ἀξιοῦντος αὐτόνομον ἀφιέναι γνώμῃ τοῦ προτέρου 

᾿ Ἂν Καίσαρος. ὅ τε Δέπιδος διεβάλλετο τὰ πράγματα Πομ- 

᾿ πηίῳ προδιδόναι" καὶ ὥριστο, εἰ Καίσαρι ψευδὴς ἡ 

᾿ς διαβολὴ φανείη. ἕτερα ἀντιδοῦναι τῷ “επίδῳ. ἀφίεσαν 138 

δὲ καὶ τῆς στρατείας τοὺς ἐντελῆ χρόνον ἐστρατευμέ- 

γους χωρὶς ὀχτακχισχιλίων, οὺς δεηϑέντας ἔτι στρατεύ- 

β 30 εσϑαι σφίσιν ἀποδεξάμενοι διείλοντο καὶ συνελόχισαν 

Ε΄. ἐν στρατηγίδας τάξεις. ὃ δὲ λοιπὸς αὐτοῖς στρατὸς 14 

ἐγένετο. σὺν τοῖς μεταϑεμένοις ἀπὸ Βρούτου. τέλη 

πεζῶν ἕνδεχα καὶ ἱππεῖς μὐριοι καὶ τετρακισχίλιοι. καὶ 

ἔσχεν αὐτῶν ὃ μὲν Ἀντώνιος διὰ τὴν ἀποδημίαν ἕξ 

86 τέλη καὶ ἱππέας μυρίους, ὃ δὲ Καῖσαρ ἱππέας τετρα- 
π΄ .:-----ς-ςςς-ς 

᾿ 1 56. τιν᾽ αἵρεσιν. Μοεπα. οχ Ὁ, ααὶ: ,ἐαοεϊοηθηι χεαπάαηι, 
τὴν αἵρεσιν ΟἹ 8 ἀποικίας Μάβρτ. Ἵ οἰκίας ΠΥ 9 αὐτὸς] 

᾿ς αὐτοῖς Β 11 ὑπέσχοντο 1ὅ τὰ πράγματα οἱ. ΒΚ. εὖ Ροβὺ 
 δῦμπι Μοπά. (νυν. δα 1 8 58) Ρ. 849, τὰ παρὰ Οἱ; τὰ παρ᾽ αὐτῶν 
᾿ς γοϊποταῦ ϑομν. 18 στρατείας ὁτρατηγίαςϊ 21 {τὰς στρα- 
ΞΕ τηγίδας οἱ. Μοπά., νἱχ τϑοΐθ, οἵ Δοτησαξθῃ, Ηθυτη885 14 (1879) Ρ. 29 

11 βααᾳ. οὗ, Τὶ. αδπΐοσ (ν. δὰ 1Π 8 8061) ἀϊ85. Ρ. 8 8α. 



ΝΡ σαν ΜΝ ΥΥΤΥ τ τς Ἢ π, ᾿ ΕΤ ἋΣ 

590 ἘΜΦΥΔΙΩ͂Ν Ε. [Θταροὶ αὖ Απὲ. αρροϊϊαγιίιιν 
42α.0. 

κισχιλίους καὶ τέλη πέντε" καὶ τῶνδε δὲ αὐτῶν Ἄντω- 

νίῳ {δύο ἔδωκεν», ἀντιληψόμενος ἐκ τῶν ὑπὸ Καληνῷ 
τοῦ ᾿ντωνίου κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ὑπολελειμμένων. 

1ῦ ὁ μὲν δὴ Καῖσαρ ἐπὶ τὸν Ἰόνιον ἤει. ὃ δὲ Ἀντώ- 4 

41α.0. γιος ἐν Ἐφέσῳ γενόμενος τῇ ϑεῷ μεγαλοπρεπῶς ἔϑυε κ᾿ 

καὶ τοὺς χαταφυγόντας ἐκ τῆς Βρούτου καὶ Κασσίου 
συμφορᾶς ἐς τὸ ἱερὸν ἱκέτας ἀπέλυε χωρὶς Πετρωνίου. 

συνεγνωχότος ἐπὶ τῷ φόνῳ Καίσαρος. καὶ Κοΐντου, 

10 προδόντος ἐν Μαοδικείᾳ Κασσίῳ 4]΄ολοβέλλαν. τοὺς δὲ 

Ἕλληνας χαὶ ὅσα ἄλλα ἔϑνη τὴν ἀμφὶ τὸ Πέργαμον τὸ 
Ἀσίαν νέμονται. κατά τε πρεσβείας παρόντας ἐπὶ συν- 
ϑέσει χαὶ μετακεκλημένους συναγαγὼν ἔλεξεν ὧδε" 

11 “ὑμᾶς ἡμῖν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, Ἄτταλος ὁ βασιλεὺς 

. ὑμῶν ἐν διαϑήκαις ἀπέλιπε. καὶ εὐθὺς ἀμείνονες ὑμῖν 

ἦμεν Ἀττάλου" οὃς γὰρ ἐτελεῖτε φόρους Ἀττάλῳ. μεϑ- τὸ 
ἤκαμεν ὑμῖν, μέχρι δημοκόπων ἀνδρῶν καὶ παρ᾽ ἡμῖν 

18 γενομένων ἐδέησε φόρων. ἐπεὶ δὲ ἐδέησεν, οὐ πρὸς ᾿ 

τὰ τιμήματα ὑμῖν ἐπεϑήχαμεν, ὡς ἂν ἡμεῖς ἀκίνδυνον 

φόρον ἐκλέγοιμεν, ἀλλὰ μέρη φέρειν τῶν ἑκάστοτε χαρ- 
πῶν ἐπετάξαμεν, ἵνα καὶ τῶν ἐναντίων κοινωνῶμεν 30 

19 ὑμῖν. τῶν δὲ ταῦτα παρὰ τῆς βουλῆς μισϑουμένων 

ἐνυβριζόντων ὑμῖν καὶ πολὺ πλείονα αἰτούντων, Γάιος, 
Καῖσαρ τῶν μὲν χρημάτων τὰ τρίτα ὑμῖν ἀνῆκεν ὧν 

2 (δύο ἐπρωρέ τ: δαᾷ. δοῦν... δχσ 8 46 οὐ 888. 1). 48, 2, ὃ 
8 τῷ Ἀντωνίῳ οἱ. Μοπάᾶ,, ἱπυΐῦ. 11 8ᾳ. ἐπὶ συνθέσει] Γοοαἀογιην, 
οαιϑα Ο, 1. 6. ἐπὶ συνϑέσεσι, ἐπὶ συνήσει ἀποϊ αηῦοι οἱ. βοῦν. 
ἐπὶ συνησϑήσει. ΒΚ. οχ 8 290 (αὖ οὗ, 1014.), ἐπὶ συναντήσει Μοπά., 
56θα ἐπὶ συνθέσει νἱάθίαν 6886 “Τοθάθυῖβ, ρϑοὶβ οοιηροπθπᾶάδθ 
οδαβδ 10 καὶ 46]. ογν. Ρ. 1ὅ, βθα γϑυΐβ οὕτῃ ϑ'ομθηκὶ ἡ. 119 
Ὗ6] ἃρυὰ ποβ᾽ 17 {καὶ ἡμῖν» ἐδέησε ἴοτυ. βου θαπάᾶστχη οἱ. 
Ηοτν. Ρ. τ ἐπεὶ δὲ ἐδέησεν οἵα. Υ, δὲ ἐδέησεν οἵα. 
20 τῶν ὈΪΒ ροβίναχμη ἴῃ Υ 22 ἀπαιτούντων Υ 

11 5αα. οὗ ΠΟΚεπ, Οτίθοι. Ομβύσακῳ 1 ρ. 206 



᾿Απΐ. ἐγίθιιέα ἐηυροητ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ε. 591 
Ἕ 41α.0. 
᾿ἐχείνοις ἐφέρετε, τὰς δ᾽ ὕβρεις ἔπαυσεν" ὑμῖν γὰρ τοὺς αὐ 

φόρους ἐπέτρεψεν ἀγείρειν παρὰ τῶν γεωργούντων. 

᾿ χαὶ τόνδε τοιόνδε ὄντα οἱ χρηστοὶ τῶν ἡμετέρων πολι- 30 

τῶν τύραννον ἐκάλουν. καὶ ὑμεῖς αὐτοῖς συνετελεῖτε 

δ χρήματα πολλά. σφαγεῦσέί τε οὖσι τοῦ ὑμετέρου εὐερ- 

ὄ γέτου. καὶ καϑ'᾽ ἡμῶν τῶν τιμωρούντων ἐκείνῳ. τῆς 51 

δὲ δικαίας τύχης οὐχ, ὡς ἐβούλεσϑε,. ἀλλ᾽, ὡς ἦν ἄξιον. 

χρινάσης τὸν πόλεμον. εἰ μὲν ὡς συναγωνισταῖς τῶν 

πολεμίων ἔδει χρῆσϑαι. κολάσεως ὑμῖν ἔδει, ἐπεὶ δὲ 

τὸ ἑχόντες πιστεύομεν ὑμᾶς κατὰ ἀνάγκην τάδε πεποιη- 

᾿ χέναι, τῶν μὲν μειξόνων ἀφίεμεν, χρημάτων δὲ ἡμῖν 

δεῖ χαὶ γῆς καὶ πόλεων ἐς τὰ νικητήρια τοῦ στρατοῦ, 

τέλη δέ ἐστιν ὀχτὼ καὶ εἴκοσιν ὁπλιτῶν. ἃ μετὰ τῶν 

συντασσομένων εἰσὶ μυριάδες ἀνδρῶν ὑπὲρ ἑπτακαί- 

τὸ δεχα, χαὶ τούτων ἄνευϑεν οἱ ἱππεῖς καὶ ἕτερος ὅμιλος 

᾿ς ἑτέρου στρατοῦ. ἐκ μὲν δὴ τοῦ πλήϑους τῶν ἀνδρῶν 33 

᾿ς τὸ πλῆϑος τῆς χρείας συνορᾶν δύνασϑε. τὴν δὲ γῆν 

᾿ χαὶ τὰς πόλεις αὐτοῖς διαδώσων ὃ Καῖσαρ ἄπεισιν ἐς 

τὴν Ἰταλίαν, εἰ χρὴ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον εἰπεῖν. ἀνα- 

39 στήσων τὴν ᾿Ιταλίαν. ὑμᾶς δ᾽. ἵνα μὴ γῆς καὶ πόλεων 328 

᾿ χαὶ οἰχιῶν καὶ ἱερῶν καὶ τάφων ἀνίστησϑε, ἐς τὰ 

᾿ χρήματα ἐλογισάμεϑα. οὐδὲ ἐς ἅπαντα (οὐδὲ γὰρ ἂν 

' δύναισθε). ἀλλὰ μέρος αὐτῶν καὶ βραχύτατον, ὃ καὶ 

᾿ς πυϑομένους ὑμᾶς ἀγαπήσειν οἴομαι. ἃ γὰρ ἔδοτε τοῖς 34 

36 ἡμετέροις ἐχϑροῖς ἐν ἔτεσι δύο (ἔδοτε δὲ φόρους [ὡς] 

᾿ς ὅ οὖσιν ὑμετέρου, τοῦ οτηΐβεο, Πα. οὐ ΒΚ., ῬΘΥῚ ΘΙΤΟΥΙΘΙᾺ 
10 ἑκόντες] ηοη ἰἰδοηίον νουυϊὺ Ο, ἀπᾶθ ἄκοντας υϑὶ ζοὐχν 
ἑχόντας οἱ. ϑοιπ., νἱχ σϑοΐθ 16 ἕτερος ὅμιλος] οἰδοία ηνεϊέι- 
οἔμαο Ὁ, 1. 6. ἐπίλεκτος νϑὶ ἔχκριτος ὕμιλος (βομνυ.). Αἱ ποὶὶ 
ππυΐαγθ, οὕχῃ ἱποθγίαχη 510, ἀθ αὐἱθὰβ ἀϊοαὺ 18 αὐτοῖς] αὐτῆς, 
αὖ νἱάοίατν, ἢ 18 58α. ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν 46]. Νδιοκ, ᾿παῦ.; οθύθστιτα 
ἐς, υὖ νἱάθίατ, οοτν. εχ εἰς Β 19 (ἢ) εἰ οἱ. Μοπά., ᾿που]οδῃβ 
Βίαϊαιη τῷ λόγῳ] ἁπλῷ λόγῳ οἱ. Μοπᾶ. 26 ὡς οὔὐτῃ Ὁ οτῃ. Μπά. 

ἀν 
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δέχα ἐτῶν), ταῦτα λαβεῖν ἀρκέσει μόνα. ἀλλ᾽ ἑνὶ ἔτει" 
ἐπείγουσι γὰρ αἱ χρεῖαι. συνεῖσι δὲ τῆς χάριτος ὑμῖν 

τοσοῦτον ἂν ἐπείποιμι. ὅτι μηδενὸς ἁμαρτήματος ἴσον 
ἐπιτίμιον δρίξεται" ὃ 

ὃ μὲν οὕτως εἶπεν, ἐς ὀχτὼ καὶ εἴκοσι τέλη πεζῶν 6 
τὴν χάριν περιφέρων, ὅτι, οἶμαι. τρία καὶ τεσσαράκοντα 

ἦν αὐτοῖς, ὅτε ἐν Μουτένῃ συνηλλάσσοντο ἀλλήλοις 
καὶ τάδε ὑπισχνοῦντο. ὁ δὲ πόλεμος αὐτὰ ἐς τοσοῦτον 

ὑπενηνόχει" οἱ δὲ Ἕλληνες ἔτι λέγοντος αὐτοῦ ταῦτα 

ἐρρίπτουν ἑαυτοὺς ἐς τὸ ἔδαφος, ἀνάγκην καὶ βίαν ἐς τ 
αὑτοὺς ἐκ Βρούτου καὶ Κασσίου γενομένας ἐπιλέγον- 

τες οὐκ ἐπιτιμίων ἀξίας εἶναι, ἀλλ᾽ ἐλέου, δόντες δ᾽ 
ἂν τοῖς εὐεργέταις ἑκόντες ἀπορεῖν διὰ τοὺς πολεμίους, 

οἷς οὐ τὰ χρήματα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ σκεύη καὶ τοὺς 

κόσμους ἐσενεγκεῖν ἀντὶ τῶν χρημάτων, τοὺς δὲ αὐτὰ 
παρὰ σφίσιν ἐς νόμισμα χαλκεῦσαι. καὶ τέλος παρᾶ- 
καλοῦντες ἔτυχον ἐννέα ἐτῶν φόρους ἐσενεγκεῖν ἔτεσι 

δύο. βασιλεῦσι δὲ καὶ δυνάσταις καὶ πόλεσιν ἐλευ- 

ϑέραις ἄλλα ἐς τὴν ἑκάστων δύναμιν ἐπετάχϑη. 

1: 

Γμ 

περιιόντι δ᾽ αὐτῷ τὰ ἔϑνη Δεύκιός τε ὃ Κασσίου ἢ 
ἀδελφὸς χαὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν δεδιότων. ἐπεὶ τῆς ὃν 

Ἐφέσῳ συγγνώμης ἐπύϑοντο, ἱκέται προσήεσαν. καὶ 
ἀπέλυε πάντας, πλὴν τοὺς συνεγνωκότας ἐπὶ φόνῳ 

Καίσαρος" τούτοις γὰρ δὴ μόνοις ἀδιάλλακτος ἦν. 

2 δὲ (Ὑ6] τε) βοινυ., γὰρ δ8 ἂν] γὰρ 803 ἴφ.. 
ἁμαρτήματος ταϑὶτῦ Μίεμᾶ. οὕτα 661].. οοπέγτω Ζογαῖκ Ρ᾿ 60 ὁ 
Ἰϊαύατη, βθὰ οὗ. 8. 30 οσχίγ. ὃ εἰ καὶ ῥτὸ οἶμαι οὐ ν. 8 ὁ δὴ 
πόλεμος οἱ. βοῦν. πο ἸΣΡταυίατη., 8564 ΑΡΡ. ἴρβμα, ΟΡΙ ΠΟΥ͂, ὁ0Υ- 
ΤΊΡΘῊΒ 11 αὐτοὺς 9. ΘΟΣΤ. Μοηά. 12 ἀξίους ἃ 1ὅ ἀνε- 
νεγχεῖν ἃ 19 ἐς] κατὰ οἱ. Ναῦοῖ, ΠΟΠ τϑοΐθ 21 ἐπεὶ] 
ἐπὶ Ὁ 28 856. ἐπὶ τῷ φόνῳ τοῦ καίσαρος 1, αὐοᾶ ἔοτύ. οοπύγῶ 
Μοπα. ὑθηθπασχα : ' 

ὁ ἀθ μπύχσαθσο Ἰθοϊοπύχη οἵ, δὰ ΤΥ 89 

β 
β 
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Ἔ παρηγόρει δὲ καὶ τῶν πόλεων τὰς μάλιστα δεινὰ 

παϑούσας. “υχίους μὲν ἀτελεῖς φόρων ἀφιεὶς καὶ Ξάν- 

; ϑὸν οἰχίξειν παραινῶν, Ῥοδίοις δὲ διδοὺς ἄνδρον τε 

 χαὶ Τῆνον καὶ Νάξον καὶ Μύνδον, ἃς οὐ πολὺ ὕστε- 

δρον ἀφῃρέϑησαν ὡς σκληρότερον ἄρχοντες. Δαοδικέας 

δὲ χαὶ Ταρσέας ἐλευϑέρους ἠφίει καὶ ἀτελεῖς φόρων" 

χαὶ ἸΤαρσέων τοὺς πεπραμένους ἀπέλυε τῆς δουλείας 

᾿ς διατάγματι. ᾿1ϑηναίοις δ᾽ ἐς αὐτὸν ἐλϑοῦσι μετὰ Τῆ- 

ες γον Αἴγιναν ἔδωκε καὶ Ἴχον καὶ Κέω καὶ Σχίαϑον 

. τὸ χαὶ Πεπάρηϑον. ἐπιπαριὼν δὲ Φρυγίαν τε καὶ Μυ- 

᾿ σίαν καὶ Γαλάτας τοὺς ἐν Ἀσίᾳ Καππαδοκίαν τε καὶ 

᾿ς Κιλικίαν καὶ Συρίαν τὴν κοίλην καὶ Παλαιστίνην χαὶ 

τὴν Ἰτουραίαν καὶ ὅσα ἄλλα γένη Σύρων, ἅπασιν ἐσφο- 

᾿ ρὰς ἐπέβαλλε βαρείας καὶ διήτα πόλεσι καὶ βασιλεῦσιν. 

τα ἐν μὲν Καππαδοκίᾳ Ἀριαράϑῃ τε καὶ Σισίνῃ, ὧν τῷ 

᾿ Ζισίνῃ συνέπραξεν ἐς τὴν βασιλείαν, καλῆς οἱ φανεί- 

β 

δι, ἄϑυσι.. ποτ - σα α 

Ι 

σῆς τῆς μητρὸς τοῦ Σισίνου [καὶ] Γλαφύρας" ἐν δὲ 

᾿ Συρίᾳ τοὺς κατὰ πόλεις ἐξήρει τυράννους. 

8 καὶ ἐν Κιλικίᾳ πρὸς αὐτὸν ἐλϑούσης Κλεοπάτρας 

30 ἐμέμψατο μὲν ὡς οὐ μετασχούσης τῶν ἐπὶ Καίσαρι 

ἫΣ 4 Μύνδον] πάν Ο 8 5αᾳ. μετὰ Τῆνον Βαυτδίδῃ, ΦΘΠΘΟΥ 
 1μἰογαξαγζοιῦ. 1876 Ὁ. 181, τϑοῦθ θαρ! ον! δα 5ιτη πα ίποιη Ἰοοα- 

᾿ς ϊοπυτη Ἠοτηθυίοδστμι ἔρχεσϑαι μεϑ᾽ ὕδωρ, πλεῖν μετὰ χαλκόν. 
ΟΥ̓ οὐϊατη Επγ. ΑἸο. 46, Ρίπά. οἰο.; ᾿Ερέτριαν Ἰαΐοτο βυαβριοδξαβ 
 οβὺ Υ δομββιυυίῃ, Π16 δἰααὺ Αἰπθη 1 ῥ. 664 8δάη. 1, μετὰ ταινιῶν 
᾿ς Μρομάᾶ,, ταΐπβ Αὐἰμθηΐίθηβθβ, οὖβὶ Απίομπίτπβ δηΐθω Αὐμθηὶβ ἔποταῦ 
Ο (σ, Ρ]αῦ. Απύ. ο. 38), ἘΡΗΘβατα σϑηΐββο δα π]αύαστοβ Απέοπίθτη (46 
ΟΠ ἐδθηϊβ οὗ Μυτρίυτη, γα. Ἰθοὺ. ΧΥ͂ ο. ὙΠ, οὐ Νίρρογᾶθυ δᾶ 
᾿ς Οοπη. Νρρ. ΑἸοΐὈ. 60, 3) 12 παλαιστίνην, πα οοττγ. 6Χ τὴν, Β 
᾿ς 18 ᾿Ιτουραίαν] τουραίωνα 16 18 5αᾳ. ἐς φορὰς Β, αὖ βερρίτι8β 

᾿ς 14 ἐπέβαλε Ο 1ὅ8α. 11 σισίνῃ (-ου) Υ, σισίννῃ (-οὐυ) Βὶ, 
 δβυδῖηο Ο. Ηπο τοὐθα!ῦ ϑοην. ΒΘΚΚοσ, Απρϑοᾶ. 1 Ὁ. 173, 88, υδὶ 

σισίνῃ οὐ σισίνην, βΒεἃ ν. ΠΙγτ. οχίτ. 11 Γλαφύρας ὅϑομν. (οἷ 
Ὅ 888. Ὁ. 49, 82, 8), καὶ γλαφυρᾶς Πἰδτὶ 18 πόλιν ἱ 20 μετα- 

᾿ σχούσῃ οἱ. Μοπᾷᾶ., ἱπαύ. 

Ἐπ νηρόρει 
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πόνων. τῆς δὲ οὐκ ἀπολογουμένης μᾶλλον ἢ κχατα- 
λογιξομένης αὐτοῖς. ὅτι καὶ τὰ παρὰ οἷ τέσσαρα τέλη 

πρὸς 4Ὠολοβέλλαν αὐτίχα πέμψειε καὶ στόλον ἄλλον 
ἕτοιμον ἔχουσα χωλυϑείη ὑπό τε ἀνέμου καὶ αὐτοῦ 

“ολοβέλλα. ταχυτέρας ἥσσης τυχόντος, Κασσίῳ τε δὶς : 
ἀπειλοῦντι μὴ συμμαχήσειε καὶ σφίσιν ἐκείνοις πρλε- 

μοῦσιν ἐς τὸν ᾿Ιόνιον αὐτὴ τὸν στόλον ἔχουσα πλεύδειξ 
μετὰ παραδσχευῆς βαρυτάτης. οὔτε δείσασα Κάσσιον 

οὔτε φυλαξαμένη Μοῦρκον ναυλοχοῦντα, μέχρι χειμὼν 

τά τε ἄλλα διελυμήνατο καὶ αὐτὴν ἐς νόσον ἐνέβαλεν, τὸ 
ἧς δὴ χάριν οὐδ᾽ ὕστερον ἐπαναχϑῆναι νενικηκότων 
ἤδη, ὃ Ἀντώνιος ἐπὶ τῇ ὄψει τὴν σύνεσιν καταπλαγεὶς 

εὐθὺς αὐτῆς μειρακιωδῶς ἑαλώχει. καίπερ ἔτη τεσσαρά- 
κοντὰ γεγονώς, λεγόμενος μὲν ὑγρότατος ἐς ταῦτα ἀεὶ 
φῦναι, λεγόμενος δ᾽ ἐς ταύτην καὶ πάλαι. παῖδα ἔτι τ5 

οὖσαν, ἐρέϑισμά τι τῆς ὄψεως λαβεῖν. ὅτε ἐπὶ τὴν 
ἀλεξάνδρειαν Γαβινίῳ στρατεύοντι νέος ἱππαρχῶν εἴς- β 
πέτο. εὐθὺς οὖν Ἀντωνίῳ μὲν ἡ περὶ ἅπαντα τέως 3 

ἐπιμέλεια ἀϑρόα ἠμβλύνετο, Κλεοπάτρα δ᾽ ὅ τι προῦσ- 
τάξειεν, ἐγίγνετο. οὐ διακριδὸν ἔτι περὶ τῶν ὁσίων ἢ τ. 

δικαίων. ἐπεὶ καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς ᾿ρσινόην, ἱκέτιν Ὁ 

οὖσαν ἐν Μιλήτῳ τῆς “ευκοφρυηνῆς Ἀρτέμιδος, πέμ- 

2 αὐτῷ οχ Ὁ οἱ. Μεπά., 568 τοῦδυ αὐτοῖς δὰ Απἰοπίυτη οὐ Ο88- 
Βῶτϑιυ, οὗ ν. ὁ τὰ οἵα. ῖἱ ὄτυχόντιε ὄὅὄ σφίσιν ἐκείνοις] 
οἵ, δὰ 1Π ὃ 888 1 ἔχουσα] ἄγουσα οἱ. Μαπά., ᾿παῦ. 12 δὲ διΐθ 
Ἀντώνιος τἀᾳ. 1 10 (ἐκδ τῆς ὄψεως οἱ. Νϑιοκ, ῥυοθὈΣ 6 Σ 
22 ἐν Μιλήτῳ] ἐν Μαγνησίᾳ τοαυϊγῦ δου] Βοομοίϊθ, θουσπδὶ 468 
Βανγδηΐβ 1846 τ. ὅ88:; Πίδπδθ ἘΡΉΘβῖδ8 ὑθιηρ]υτα ποιιϊπδηῦ 888. 
Ὦ. 48,.34, 2, 405. Απύ. πα. 1δ, 89, οὗ. 1τηἴτῶ 8 86 λευκο- 
φρυηνῆς ὈΓῸΟ, λευκοφρυνῆς ὃ, λευκοφρύνης Ο, απ ἔογτηδ αὐ ταν ΙΒ 
τῶτῶ ἔοτύ. ἰθηθπᾶδ δῦ, οἵ. Κϑυιι, Π16 Ιἤβοῦσ. ν. Μαρτιθβίῷ Ρ. 218 

22 Λευκοφρυηνῆς] 46. ποταΐηΐβ βρη βοούϊοπθ οὗ. ροβὺ 8108 
ν. ὙΥΠδιηον ὐ, Ηθυτηθβ 80 (1896) Ρ. 184 (γ. οἰΐδια Τρ ὐξοοῦ, 
5. Ἰρυιαύϊαβ ΠΗ, 1 ρ. 100 δἀπ.) 
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ψας ὃ Ἀντώνιος ἀνεῖλε, καὶ Σεραπίωνα, τὸν ἐν Κύπρῳ 

᾿ς στρατηγὸν αὐτῆς, συμμαχήσαντα Κασσίῳ. Τυρίων ὄντα 

᾿ς ἱκέτην, ἐχέλευσε τοὺς Τυρίους ἐχδοῦναι τῇ Κλεοπάτρᾳ. 

ἐχδοῦναι δὲ καὶ ᾿ραδίους ἕτερον ἱχέτην. ὅν τινα. 

: Πτολεμαίου τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Κλεοπάτρας ἀφανοῦς ἐν 

τῇ πρὸς Καίσαρα κατὰ τὸν Νεῖλον ναυμαχίᾳ γενομένου. 

οἵ Ἀράδιοι εἶχον λέγοντα Πτολεμαῖον εἶναι. καὶ τὸν ἐν 

᾿ς Ἐφέσῳ δὲ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερέα. ὃν Μεγάβυξον ἡγοῦνται. 

᾿ς ὑποδεξάμενόν ποτε τὴν ᾿ρσινόην ὡς βασιλέδα ἀχϑῆ- 

᾿ποναι μὲν ἐχέλευσεν, Ἐφεσίων δ᾽ αὐτὴν Κλεοπάτραν 

᾿ς ἱχετευσάντων μεϑῆχεν. οὕτω μὲν ὁ Ἀντώνιος ἐνήλ- 

λαχτο ταχέως. καὶ τὸ πάϑος αὐτῷ τοῦτο ἀρχὴ καὶ 

᾿ς τέλος τῶν ἔπειτα χακῶν ἐγένετο. ἀποπλευσάδης δὲ 

τῆς Κλεοπάτρας ἐς τὰ οἰκεῖα. ὃ Ἀντώνιος ἔπεμπε τοὺς 

τοἱππέας Πάλμυρα πόλιν, οὐ μακρὰν οὖσαν ἀπὸ Εὐφρά- 

᾿ στοῦ, διαρπάσαι: μικρὰ μὲν ἐπικαλῶν αὐτοῖς, ὅτι Ῥω- 

μαίων καὶ Παρϑυαίων ὄντες ἐφόριοι ἐς ἑκατέρους ἐπι- 

δεξίως εἶχον (ἔμποροι γὰρ ὄντες χομέξουσι μὲν ἐκ 
Περσῶν τὰ Ἰνδικὰ ἢ Ἀράβια. διατέϑενται δ᾽ ἐν τῇ 

30 Ῥωμαίων). ἔργῳ δ᾽ ἐπινοῶν τοὺς ἱππέας περιουσιάσαι. 
᾿ ΜΠαλμυρηνῶν δὲ προμαϑόντων καὶ τὰ ἀναγκαῖα ἐς τὸ 

᾿ πέραν. τοῦ ποταμοῦ μετενεγχάντων τε καὶ ἐπὶ τῆς 

 ὄχϑης. εἴ τις ἐπιχειροίη, σκευασαμένων τόξοις. πρὸς ἃ 
 πεφύχασιν ἐξαιρέτως. οἱ ἱππεῖς τὴν πόλιν κενὴν κατα- 

35 λαβόντες ὑπέστρεψαν. οὔτε ἐς χεῖρας ἐλϑόντες οὔτε 

10 τι λαβόντες. καὶ δοκεῖ τόδε τὸ ἔργον Ἀντωνίῳ τὸν 

1 ὁ οὐ. Υ͂ 18 δὲ] γὰρ 8Ὸ 16 πάλμυραν 1 16 ἐπὶ 
᾿ χαλῶν(β! 0.) Β ΙΤἔφοροεϊ ἑχατέραεϊ 31 παλμυρηναίων 1 
 9ὅβα. οὐδέ τι 1ἸὈΥ], οοτν. ΒΚ. (οἴ, ΤΥ 8. 227) 

δ 8 Μεγάβυζον] ἱερέας δ᾽ εὐνούχους εἶχον, οὺς ἐκάλουν Μεγα- 
βύξους ϑέταῦν. 14,1, 28 : 
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μετ᾽ οὐ πολὺ Παρϑυικὸν πόλεμον ἐξάψαι, πολλῶν ἐκ 

Συρίας τυράννων ἐς αὐτοὺς συμφυγόντων. ἡ γὰρ 

Συρία μέχρι μὲν ἐπ’ Ἀντίοχον τὸν Εὐσεβῆ καὶ τὸν τοῦ 
Εὐσεβοῦς υἱὸν Ἀντίοχον ὑπὸ τοῖς ἐκ Σελεύκου. τοῦ 

Νικάτορος ἐβασιλεύετο, ὥς μοι περὶ Σύρων λέγοντι, 

εἴρηται" Πομπηίου δ᾽ αὐτὴν Ῥωμαίοις προσλαβόντος 

καὶ στρατηγὸν αὐτῇ Σκχαῦρον ἀποδείξαντος, ἡ βουλὴ 
μετὰ Σκαῦρον ἔπεμψεν ἑτέρους καὶ Γαβίνιον τὸν ἅλε- 

ξανδρεῦσι πολεμήσαντα, ἐπὶ δὲ Γαβινίῳ Κράσσον τὸν 
ἐν Παρϑυαίοις ἀποϑανόντα χαὶ Βύβλον ἐπὶ τῷ Κράσ- 

σῷ. παρὰ δὲ τὴν Γαΐου Καίσαρος ἄρα τελευτὴν καὶ 
στάσιν ἐπ᾽ αὐτῇ κατὰ πόλεις ὑπὸ τυράννων εἴχετο, συλ- 

λαμβανόντων τοῖς τυράννοις τῶν Παρϑυαίων" ἐσέβα- 

λὸν γὰρ δὴ καὶ ἐς τὴν Συρίαν οἱ Παρϑυαῖοι μετὰ 
τὴν Κράσσου συμφορὰν καὶ συνέπραξαν τοῖς τυράν- 

νοις. οὃς ὁ Ἀντώνιος ἐξελαύνων ὑποφεύγοντας ἐς 

τὴν Παρϑυηνὴν καὶ τοῖς πλήϑεσιν ἐπιβάλλων ἐσφο- 

ρὰς βαρυτάτας καὶ ἐς Παλμυγηνοὺς τάδε ἁμαρτών, 
οὐδ᾽ ἐπέμεινε πθϑηῦσον τὴν χώραν ϑορυβουμένην, ἀλλὰ 

τὸν στρατὸν ἐς τὰ ἔϑνη διελὼν χειμάσοντα αὐτὸς ἐρν 
“4ἴγυπτον ἤει πρὸς Κλεοπάτραν. 

ἣ δὲ αὐτὸν ἐπεδέχετο λαμπρῶς. καὶ ὃ μὲν ἐχεί- ι 
μαξεν ἐνταῦϑα. ἄνευ σημείων ἡγεμονίας, ἰδιώτου σχῆμα 

καὶ βίον ἔχων, εἴϑ᾽ ὡς ἐν ἀλλοτρίᾳ τὲ ἀρχῇ καὶ βασι- 7 

λευούσῃ πόλει. εἴτε τὴν χειμασίαν ὡς πανήγυριν ἄγων. 35 { ἢ χειμ ἡγυρφυν ἄγῶν, 3 
{ 

1 Παρϑικὸν 50. Μοπᾶ., ἔοτῦ. γϑοΐθ, οἵ, δά Π 8 67 4 τοῖς) ὁ 
τῶν 50Υ. Μρῃά. οὔτ Ο, ααυϊ γογύϊυ: αὖ 718 φιυῖ, 5684 ΑΡΡ. διπαῦ 
αὖὶ ῬτδΘΡΟΒΙΠΙΟμθτ5 οὔτα “ἀαϊίνο 8 {τε χαὶ οἱ. ΝάθοΚ 
8 8α. γαουίνιον οὗ γαουινίῳ ΟΙΉΠ6Β Ῥγϑθίοσ 0 9 πολεμή- 
σοντα ἴ 12 {τὴν ἐπ᾽ οἱ. Μομά., 56 οὗ δα 1812 11 παρ 
ϑυήνην ΟἹ, οουγ. ΒΚ. 22 ὑπεδέχετο ὃ 2348ᾳ. βασιλδυομένῃ 
οἱ. Μομά. 2 εἴτε] εἶ (810) Β ἄξων οἱ. Μεπά., οὗ, »γταθῖ 

᾿ 
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ἐπεὶ καὶ φροντίδας ἀπετέϑειτο καὶ ἡγεμόνων ϑεραπείαν, 

᾿χαὶ στολὴν εἶχε τετράγωνον ᾿Ελληνικὴν ἀντὶ τῆς πατρίου, 

᾿χαὶ ὑπόδημα ἦν αὐτῷ λευχὸν Ἀττικόν, ὃ καὶ ϑηναίων 

ἔχουσιν ἱερεῖς καὶ ᾿4λεξανδρέων, καὶ καλοῦσι φαικάσιον. 
πἔξοδοί τε ἦσαν αὐτῷ ἐς ἱερὰ ἢ γυμνάσια ἢ φιλολόγων 

διατριβὰς μόναι καὶ δίαιτα μεϑ’ Ἑλλήνων ὑπὸ Κλεο- 
᾿πάτρᾳ, ἧ δὴ καὶ μάλιστα τὴν ἐπιδημίαν ἀνετίϑει. 

᾿ς χαὶ τὰ μὲν περὶ Ἀντώνιον ἦν τοιάδε' Καίσαρι 

δὲ ἐς τὴν Ῥώμην ἐπανιόντι ἥ τε νόσος αὖϑις ἤχμαξεν 

ἐν Βρεντεσίῳ μάλιστα ἐπικινδύνως. καὶ φήμη διήνεγκεν 

᾿ αὐτὸν καὶ τεϑνάναι. ῥαΐσας δ᾽ ἐσῆλϑεν ἐς τὴν πόλιν 

᾿ χαὶ τοῖς Ἀντωνίου τὰ γράμματα ἐδείκνυε τὰ ᾿ντωνίου. 

οἱ δὲ Καληνόν τε προσέτασσον ἀποδοῦναι τὰ δύο 

᾿ τέλη τῷ Καίσαρι καὶ ἐς Διβύην ἐπέστελλον Σεξστίῳ 

ὁ Διβύης καὶ αὐτὸν Καίσαρι ἀποστῆναι. καὶ οἱ μὲν 

τος ἐποίουν, ὃ δὲ Καῖσαρ οὐδὲν ἀνήχεστον ἁμαρ- 

τεῖν δόξαντι Δεπίδῳ Δ“ιβύην ἀντὶ τῶν προτέρων 

ἐθνῶν ἐνήλλασσε καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐπὶ ταῖς προγρα- 

᾿ φαῖς δεδημευμένων διεπίπρασκε. καταλέγοντι δ᾽ αὐτῷ 

Ὁ τὸν στρατὸν ἐς τὰς ἀποικίας καὶ τὴν γῆν ἐπινέμοντι 

δυσεργὲς ἦν. οἵ τε γὰρ στρατιῶται τὰς πόλεις ἤτουν, 

αἵ αὐτοῖς ἀριστίνδην ἦσαν ἐπειλεγμέναι πρὸ τοῦ 
πολέμου, χαὶ αἱ πόλεις ἠξίουν τὴν ᾿Ιταλίαν ἅπασαν 
ἐπινείμασϑαι τὸ ἔργον ἢ ἐν ἀλλήλαις διαλαχεῖν τῆς τὲ 

᾽ γῆς (τὴν) τιμὴν τοὺς δωρουμένους ἤτουν., καὶ ἀργύ- 

1 ἀπετίϑετον ἡγεμόνων ϑεραπείαν] 1. 6. ᾿ατταδίατη ἀποῦτα 
Ργδοβι αἰ υτη᾽ (ΜΝ θη.) 6 διατριβὰς ΟΟΥΥΘΧΙ 00]]. 8 828 οὐ δῃηΐθ 
Ἴη8 γΥ. ὙΥΠδιηονὐ (γ. δα 1 8 466) ρῥ. 10, διατριβαὶ 11ὈΥ] 
[16 αὐτὸν] τοῦ ᾽ξ, τῷ Δ" 34. ἐν ἀλλήλαις γ6] σὺν ἄλλαις 
οἱ. βοῦν, {Ππ|ἃὰ τθοθρὶ; ἐν ἄλλαις 110τ] 2ὅ {τὴν δαάϊαϊ 

δ 

ςς 4 φαιχκάσιον οΘδβὺ οὔϊδιη ΟὙΤΙΩΠΘΒΙΔΤΟΒΙ ΑἸΘΧΘΗΥΪΗΙ Οδ]ΟΘυΒ, 
ἕ. ατσθη 8} -υπῦ, ΟΧγτβυπομυβ Ῥᾶργτεῖ 1 π. ΧΧΧΠΙΙ ο0]. ΠΙ, Τ 
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ὅ8 

ριον οὐκ ἦν, ἀλλὰ συνιόντες ἀνὰ μέρος ἐς τὴν ἹΡώμην 

οἵ τὲ νέοι καὶ γέροντες ἢ αἱ γυναῖκες ἅμα τοῖς παι- 
δίοις, ἐς τὴν ἀγορὰν ἢ τὰ ἱερά, ἐθρήνουν, οὐδὲν μὲν 

ἀδικῆσαι λέγοντες. ᾿Ιταλιῶται δὲ ὄντες ἀνίστασϑαι γῆς 
τὲ χαὶ ἑστίας οἷα δορίληπτοι. ἐφ᾽ οἷς οἱ ἹῬωμαῖοι συν- 

ἤήχϑοντο καὶ ἐπεδάκρυον, καὶ μάλιστα, ὅτε ἐνθυμηϑεῖεν 
οὐχ ὑπὲρ τῆς πόλεως, ἀλλ᾽ ἐπὶ σφίσιν αὐτοῖς καὶ τῇ 

μεταβολῇ τῆς πολιτείας τόν τὲ πόλεμον γεγονότα καὶ 
τὰ ἐπινίκια διδόμενα καὶ τὰς ἀποικίας συνισταμένας 

τοῦ μηδ᾽ αὖϑις ἀνακῦψαι τὴν δημοχρατίαν, παρ- 

ῳκχισμένων τοῖς ἄρχουσι μισϑοφόρων ἑτοίμων, ἐς ὅ τι 

ὅδ 

10 

χρήξοιεν. ὃ δὲ Καῖσαρ ταῖς πόλεσιν ἐξελογεῖτο τὴν 1 
ἀνάγκην, καὶ ἐδόχουν οὐδ᾽ ὡς ἀρκέσειν. οὐδ᾽ ἤρκουν, 
ἀλλὰ ὃ στρατὸς καὶ τοῖς γείτοσιν ἐπέβαινε σὺν ὕβρει. 

πλέονά τε τῶν διδομένων σφίσι περισπώμενοι καὶ τὸ τ 
ἄμεινον ἐκλεγόμενοι. οὐδὲ ἐπιπλήσσοντος αὐτοῖς καὶ 

δωρουμένου πολλὰ ἄλλα τοῦ Καίσαρος ἐπαύοντο, ἐπεὶ 
καὶ τῶν ἀρχόντων, ὡς δεομένων σφῶν ἐς τὸ ἐγχρατὲς 
τῆς ἀρχῆς. κατεφρόνουν. καὶ γὰρ αὐτοῖς ἡ πενταξτία 

παρώδευε, καὶ τὸ ἀσφαλὲς ἡ χρεία συνῆγεν ἀμφοτέροις 30 
παρ᾽ ἀλλήλων, τοῖς μὲν ἡγεμόσιν ἐς τὴν ἀρχὴν παρὰ 

τοῦ στρατοῦ, τῷ στρατῷ δὲ ἐς τὴν ἐπικράτησιν ὧν 
ἔλαβον, ἡ τῶν δεδωκότων ἀρχὴ παραμένουσα. ὡς γὰρ 

αὐτῶν οὐ βεβαίως (ἐπικρατήσοντες, εἶ μὴ βεβαίως» 

ἄρχοιεν οἱ δόντες, ὑπερεμάχουν ἀπ᾽ εὐνοίας ἀναγκαίου. 36 
πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τοῖς ἀπορουμένοις αὐτῶν ἐδωρεῖτο, 

1 51 ἀλλὰ βϑῆυτη, ϑαὺ δηΐθ δῦ οατὰ Μομα. ροβὺ πο ραιῦ- 
οα]δτα Ἰθοῦηδ βύαθποπάα [10 μηδ᾽] μὴ γ6] μήποτ᾽ οἱ. Μοπά. 
1ὅ δεδομένων δ᾽ Ὁ 1ὅ 5α. τὰ ἀμείνονα οἱ. Νἄθοῖκ 11 δωρου- 
μένου] δωρου (510) Β 22 τῷ δὲ στρατῷ α'όΥ.Ύ 34 οὐ οι. Ὁ 
(ἐπικρατήσοντες, εἰ μὴ βεβαίως» δαᾷ. βοῦν. οὗ 1 8ὶ 448 
Ὡῦ ὑπερεμάχουν ζαὐτῶν» οἱ. Μοπά., ἱπυΐ., οὗ, δὰ 1 8 228 

β 

᾿ 
| 
| 

| 
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Ἴ 1,. Απίοηῖνβ, Εἰνῖα, Μαρῖι5)] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἑ. 529 

Ἐν , Ἵ341α. 
δανειξόμενος ἐκ τῶν ἱερῶν, ὁ Καῖσαρ. ὅϑεν τὴν γνώ- 

μὴν ὃ στρατὸς ἐς αὐτὸν ἐπέστρεφε, καὶ πλείων ὑπήντα 

χάρις ὡς γῆν ἅμα καὶ πόλεις καὶ χρήματα καὶ οἰκή- 

ματα δωρουμένῳ καὶ καταβοωμένῳ μὲν ἐπιφϑόνως 
5 ὑπὸ τῶν ἀφαιρουμένων, φέροντι δὲ τὴν ὕβριν ἐς χάριν 

τοῦ στρατοῦ. 
14 ταῦτα δὲ ὁρῶν ὅ τε ἀδελφὸς ὁ τοῦ Ἀντωνίου “εύ- δά 

κιος Ἀντώνιος. ὑπατεύων τότε, καὶ ἣ γυνὴ τοῦ ἄντω- 41α.0 

νίου Φουλβία καὶ ὁ τῆς ἀποδημίας ἐπιτροπεύων τῷ 

τὸ Φντωνίῳ Μάνιος, ἵνα μὴ Καίσαρος δόξειε τὸ ἔργον 
ἅπαν εἶναι μηδὲ μόνος αὐτοῦ τὴν χάριν ἀποφέροιτο 

μηδ᾽ ἔρημος ὃ Ἀντώνιος εὐνοίας στρατιωτῶν γένοιτο. 

τὰς κατοιχίσεις ἐτέχναζον ἐς τὴν ἐπιδημίαν Ἀντωνίου 

διατρίβειν. οὐ δυνατοῦ δὲ φαινομένου διὰ τὸν στρα- δῦ 

τ τὸν ἐπείγοντα, τοὺς οἰκιστὰς τῶν Ἀντωνίου τελῶν 

Ξ ἠξίουν Καίσαρα παρὰ σφῶν λαβεῖν, τῆς μὲν συνθήκης 

Ἀντωνίου μόνῳ Καίσαρι διδούσης. ἐπιμεμφόμενοι δὲ 

ὡς οὐ παρόντι τᾷ ντωνίῳ. καὶ ἐς τὸν στρατὸν αὐτοὶ δ 

τήν τε Φουλβίαν παράγοντες καὶ τὰ παιδία τὰ Ἄντω- 

φο νίου. μάλα ἐπιφϑόνως ἱκέτευον μὴ περιιδεῖν Ἀντώνιον 

ἢ δόξης ἢ χάριτος τῆς ἐς αὐτοὺς ὑπηρεσίας ἀφαιρού- 

μενον. ἤχμαξε δὲ ἐν τῷ τότε μάλιστα τὸ κλέος τὸ δ1 

9 (τὰν τῆς ἀποδημίας οἱ. ϑοιν,. ὑ. ΠΙ Ρ. 186, τὴν ἀποδημίαν 
Μοεπά., βθὰ οἵ. Π 8 81ὅ, Ῥτοοθϑιη. ο. 1ὅ, Ὀιδθηθουροσ, 501]. ᾿πβου. 
στ. Π5π.ὅ10,64, 0.1.1.. Χ 6669 (ΞΞῚ. α. ΧΤΥ͂ 911) 18 κατοικίσεις, 
Βρα ἰ γαβυζῶ οουσ. οχ ή, Β 18 ὡς οὐ παρόντι Ο, ὡς οὐ παρα- 
δόντι (παροδόντι [) αἴ, ὡς προδόντι Ὁ; ὡς (ἐνυβρίξοντι ν6] 
ἐπιτολμῶντι» οὐ παρόντι οἱ. ΒΚ., ὡς {ζπαρακλέπτοντι τὴν τοῦ 
στρατοῦ εὔνοιαν» οὐ παρόντι Μοπᾶ., 5βοπ θηξίατη ρταθθαπίθ ϑοῖν.: 
86α 8160 οἰβοϊξαν Ηϊαύαβ, οὐ ἰηὐθ]]6ρῚ ροββαπὺ ἐὑγδαϊίω 21 τῆς ἐς 
αὐτοὺς Βοηϊρδβὶ οὔτη ὅσην. ἢ ἐς αὐτοὺς 11 τὶ 

ἃ 10 “Μάνιος πουιθῃ σοπί!]6, οἵ. Ο.1.1.. 1 π. 1191 (Ἰπὸ ὙΠΠ 
᾿ ». 128 δάῃ. 2) 
Ἂς ΑΡΡΙΑ σΒβ 1. 84 
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Ἀντωνίου καὶ παρὰ τῷ στρατῷ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις 
ἅπασι" τὸ γὰρ ἔργον τὸ ἐν Φιλίπποις διὰ τὴν τότε 

Καίσαρος ἀρρωστίαν ἅπαν ἡγοῦντο ᾿ἀντωνίου γεγο- 

νέναι. ὃ δὲ Καῖσαρ οὐκ ἠγνόει μὲν ἀδικούμενος ἐς 
τὰ συγκείμενα, εἶξε δὲ ἐς χάριν Ἀντωνίου. καὶ οἱ μὲν ὁ 
τοὺς οἰκιστὰς ἐπὶ τοῖς Ἀντωνίου τέλεσιν ἀπέφαινον, 

οἱ δὲ οἰκισταὶ τοῖς στρατιώταις. ἵνα τι καὶ δοκοῖεν ὁ 

εὐνούστεροι τοῦ Καίσαρος ἐς αὐτοὺς εἶναι. συνεχώρουν 
ἔτι πλέον ἀδικεῖν. ἄλλο δὴ πλῆϑος ἦν ἑτέρων πόλεων, 

αἱ ταῖς νενεμημέναις γειτονεύουσαί τε καὶ πολλὰ πρὸς τὸ 

τῶν στρατιωτῶν ἀδικούμεναι κατεβόων τοῦ Καίσαρος, 
ἀδικωτέρας εἶναι τὰς ἀποικίσεις τῶν προγραφῶν᾽ τὰς 

μὲν γὰρ ἐπὶ ἐχϑροῖς, τὰς δὲ ἐπὶ μηδὲν ἀδικοῦσι γίγνε- 

σϑαι. ὁ δὲ Καῖσαρ οὐκ ἠγνόει μὲν ἀδικουμένους. 1 

ἀμήχανα δ᾽ ἦν αὐτῷ" οὔτε γὰρ ἀργύριον ἦν ἐς τιμὴν τὸ 
τῆς γῆς δίδοσθαι τοῖς γεωργοῖς. οὔτε ἀναβάλλεσθαι 
τὰ ἐπινίκια διὰ τοὺς ἔτι πολέμους. Πομπηίου μὲν ἐν 

τῇ ϑαλάσσῃ κρατοῦντος καὶ τὴν πόλιν χλείοντος ἐς 

λιμόν, ηνοβάρβου δὲ καὶ ΜΜούρχου στρατὸν καὶ ναῦς 
ἄλλας ἀγειρόντων, ἀϑυμοτέρων δὲ ἐς τὰ ἐσόμενα ὄντων 90 

{τῶν στρατιωτῶν», εἰ μὴ τὰ πρότερα ἐπινίχια λάβοιεν. 

πολὺ δ᾽ ἦν καὶ τὸ παροδεύειν σφίσιν ἤδη τὴν τῆς ἀρχῆς 

πενταετίαν καὶ χρήξειν αὖϑις εὐνοίας στρατοῦ. διόπερ, 

6 ἀπέφηναν Υ, 5θ08 1ῃ τηρ. 8 τη. 1: γρ. ἀπέφαινον Τ τι] 
τοι, ἡ ΒΌΡΥΔΒΟΥ, ἃ τῇ. 10 Ὁ 9 δὴ] δὲ οὐτὰ Υ̓ βου. Μοπά. 
17 πολεμίους Ὁ΄, ΘΧ οοττ., αὖ νἱἀούατ, οὐ 0 18 ἀποκλείοντος οἱ. 
Μοεπά., εὖ οὗ, Το. 7, ὅ9. 8 Δ10] 20 συναγειρόντων ἃ ἀτιμο- 
τέρων γογὺϊύ Ο, ααἱ Βεροῦ: ἀοϑροοίογο8 ἐς τὰ ἐσόμενα ὄντων Ὁ, 
ἐς τὰ τῶν ἐσόμενα ὄντων ἱ, ἐς ταῦτα ἐσομένων αὐτῶν οἱ. ΜΌΒΡΥ., 
ἐς τὰ λοιπὰ ἐσομένων τῶν στρατιωτῶν ϑοιψι., τῶν στρατιωτῶν 
ἐσομένων Μοπά., ἐς τὰ ἐσόμενα (δεν ὄντων {τῶν νααρρδο. ον 
Ἠριν. ρΡ. Τὅ, αὐυοά τϑοθρὶ, οὐηῖββο ἂν 28 χρήξζων ἱ, τπᾶθ 
ἔχρῃξον οἱ. Μοπά., ἱπαΐ. 



 ἡριοηυρογαμέϊα ηυϊ δι] ἘΜΦΎΔΙΩΝ Ἐ. 81 

αὐτῶν καὶ τῆς ὕβρεως ἢ καταφρονήσεως ἐν τῷ τότε μόν 

 ἑχὼν ὑπερεώρα. ἔν γέ τοι τῷ ϑεάτρῳ. παρόντος αὐτοῦ. 63 

στρατιώτης ἀπορῶν οἰκείας ἕδρας παρῆλϑεν ἐς τοὺς 

 χαλουμένους ἱππέας" καὶ ὃ μὲν δῆμος ἐπεσημήνατο, 

᾿ χαὶ ὃ Καῖσαρ τὸν στρατιώτην ἀνέστησεν, ὁ δὲ στρατὸς 

ἤγανάχτησε καὶ περιστάντες αὐτὸν ἀποχωροῦντα τοῦ 

 ϑεάτρου τὸν στρατιώτην ἀπήτουν, οὐχ ὁρώμενον ἡγού- 

᾿ μενοι διεφϑάρϑαι. ἐπελθόντα δὲ ἐνομεζοῦ ἐχ τοῦ 68 

δεσμωτηρίου νῦν προαχϑῆναι ἀρνούμενόν τὲ καὶ τὰ 

τ γεγονότα διηγούμενον ψεύδεσϑαν διδαχϑέντα ἔλεγον 

᾿ χαὶ ἐλοιδόρουν ὡς τὰ κοινὰ προδιδόντα. 

Ἧ καὶ τὸ μὲν ἐν τῷ ϑεάτρῳ γενόμενον τοιόνδε ἦν" 64 

[6 κεκλημένοι δ᾽ ἐπὶ μέμησιν τότε γῆς ἐς τὸ πεδίον τὸ 

Ἄρειον ὑπὸ σπουδῆς ἔτι νυκτὸς ἀφίκοντο καὶ βραδύ- 

᾿ τερον αὐτοῖς τοῦ Καίσαρος ἐπιόντος ἠγανάχτουν. Νώ- 66 

 γίος δὲ λοχαγὸς ἐπέπλησσεν αὐτοῖς σὺν παρρησίᾳ, τό 

τε πρέπον τοῖς ἀρχομένοις ἐς τὸν ἄρχοντα προφέρων 

᾿χαὶ τὴν Καίσαρος ἀσϑένειαν. οὐχ ὑπεροψίαν. οἱ δὲ 

αὐτὸν τὰ μὲν πρῶτα ἔσκωπτον ὡς κόλακα, πλέονος 

30 δὲ ἑχατέρωϑεν τοῦ διερεϑίσματος γενομένου ἐλοιδόρουν 

τὲ καὶ ἔβαλλον καὶ φεύγοντα ἐδίωκον ἔς τε τὸν ποτα- 

μὸν ἐξαλόμενον ἐξειρύσαντες ἔχανον καὶ ἔρριψαν, ἔνϑα 

-παροδεύσειν ὃ Καῖσαρ ἔμελλεν. οἱ μὲν δὴ φίλοι τῷ 66 

Καίσαρι παρήνουν μηδὲ ἐπελϑεῖν ἐς αὐτούς. ἀλλ᾽ ἐκ- 

35 στῆναι μανιώδει φορᾷ: ὃ δ᾽ ἐπήει μέν, ἀναϑρέψειν 

Ἔ 2 τῷ ἴπ Υ᾽ ἃ τη. 1 ἴπ τηρ. δἀαϊδατα ὄ στρατὸς] στρατηγὸς 
ἫΥ 8 τοῦ οἵη. Β 18 τότε] ποτὲ οἱ. Μυβρτ., τῆς Μοπᾶ., τότε 
Ῥοβὺ γῆς Ροπὶ νοϊυὺ Κταδὺ Ὁ. 46 δάπ. 2: πθ6 γϑῖο ἴῃ φΟἸ]οοδέϊομϑ 
166 ΪῈ γΘΥΌ0 ἴρ80 οἴθυδο γῆςΐ, τῆς ΒῚ, οἵα. Ὁ 22 ἐσαλόμενον 
οἱ. Μοπᾶ., βεὰ ἐξαλόμενον ἐπ ρηδὸ ̓ἀοΐδηαι Π 8 028. 687, Υ 8 441 
ξειρύσαντες (ἐξερύσαντες Νδθο}) ἔκανον 616]. οὐ ὅθεν. ἐξείρυσάν 
δ τ ἰοουσά» ῶ, ἐξίρυσάν Ὀὴ) τ᾽ ἐς ἐκεῖνον 1, ἐξείρυσάν τε ἐκεῖνον 

24 μηδὲ] μὴ οἷ. Μοπά. 
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ἔτι μᾶλλον αὐτῶν ἡγούμενος τὸ μανιῶδες. εἶ μὴ ἀφ- 

ίκοιτο. καὶ τὸν Νώνιον ἰδὼν ἐξέκλινεν, ὡς δὲ ὀλίγων 
ταῦτα δρασάντων ἐπεμέμφετο καὶ ἐς τὸ μέλλον. ἀλλή- 
λων φείδεσϑαι παρήνει καὶ τὴν γῆν διένεμε καὶ δω- 

ρξὰς αἰτεῖν τοῖς ἀξίοις ἐπέτρεπε καὶ τῶν οὐκ ἀξίων ς 
ἐνίοις ἐδίδου παρὰ γνώμην, μέχρι τὸ πλῆϑος ἐκπλαγὲν 

αὑτοῦ τῆς βαρύτητος μετενόει καὶ ἠδεῖτο καὶ κατ- 

ἐγίνωσκον αὑτῶν καὶ τοὺς ἐς τὸν Νώνιον ἁμαρτόντας 
ἠξίουν ἀνευρόντα χολάσαι. ὃ δὲ καὶ γινώσκειν αὐὖ- 

τοὺς ἔφη καὶ χολάσειν αὐτῷ τῷ συνειδότι σφῶν μόνῳ τὸ 
καὶ τῇ παρ᾽ ὑμῶν καταγνώσει. οἱ δὲ συγγνώμης τὲ 

ὁμοῦ καὶ τιμῆς καὶ δωρεῶν ἀξιωϑέντες εὐθὺς αὐτὸν 
εὐφήμουν ἐκ μεταβολῆς. 

καὶ δύο μὲν εἰκόνες ἐκ πλεόνων αἵδε ἔστων τῆς 1 

τότε δυσαρχίας" αἴτιον δ᾽ ἦν, ὅτι καὶ οἱ στρατηγοὶ τ 

ἀχειροτόνητοι ἦσαν οἱ πλείους ὡς ἐν ἐμφυλίοις καὶ 
οἱ στρατοὶ αὐτῶν οὐ τοῖς πατρίοις ἔϑεσιν ἐκ κατα- 
λόγου συνήγοντο οὐδ᾽ ἐπὶ χρείᾳ τῆς πατρίδος, οὐδὲ 

τῷ δημοσίῳ στρατευόμενοι μᾶλλον ἢ τοῖς συνάγουσιν β 

αὐτοὺς μόνοις. οὐδὲ τούτοις ὑπὸ ἀνάγκῃ νόμων, ἀλλ᾽ ᾿ 

ὑποσχέσεσιν ἰδίαις, οὐδὲ ἐπὶ πολεμίους κοινούς, ἀλλὰ Ὁ 
ἰδίους ἐχϑρούς, οὐδὲ ἐπὶ ξένους, ἀλλὰ πολίτας χαὶ 

ὁμοτίμους. τάδε γὰρ πάντα αὐτοῖς τὸν στρατιωτικὸν 
φόβον ἐξέλυεν, οὔτε στρατεύεσϑαι νομίζουσι μᾶλλον 

1 αὐτῶν Ῥοβὺ μανιῶδες οΟἸ]οοαπῦ ἱ 4 αὐπογέαξιιβ. 68ὲ 
γε ϊαφιιο ἱγἐογίθοία ἡλοῦα αργῸ8 ραν οοορὶξ (4, Ῥτοῦ. Μοπά. 
διένειμε ἔ 1 τῆς βαρύτητος] τῆς βαϑύτητος οἱ. Μαβργ., τὴν 
πραότητα Μοπᾷᾶ., Βθα τῆς βαρύτητος νἱαθὕατν ἱππρθηάτπ οὔτ μετδ- ὦ 
νόξι, βῖγθ αὑτοῦ (αὐτοῦ 11011) τῆς βαρύτητος, απο Ῥτδθία]1, ουτα 
ον. ᾿πὐθ]]θρίτητβ δῖ “Ἵπαρουὑαπιύαὐ!8 τη Θατα᾽ οὐτὰ Κυϑίύ ἢ. 12: 
Ῥοβὺ βαρύτητος οοτηταδίθ αἀἸδυϊπρτπθππὺ ΟἹ 8 αὐτῶν ΒΙ( ἢ) 
οοῦτ. ΒΚ. 14 ἔστων αἴδε 1ὅ βαα. δηϊτηστα δαγογύθ ΜΙ 
Βα 18 ἐπὶ χρείας Ὁ 19 ἐστρατεύοντο οἱ. Μοπᾶ., ἱπαυΐ. 
20 ὑπὸ ἀνάγκην ὕ 
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ἢ βοηϑεῖν οἰκείᾳ χάριτι καὶ γνώμῃ. καὶ τοὺς ἄρχοντας “ 

ἡγουμένοις ὑπὸ ἀνάγκης αὑτῶν ἐς τὰ ἴδια ἐπιδεῖσϑαι. 

τό τε αὐτομολεῖν, πάλαι Ρωμαίοις ἀδιάλλακτον ὄν, τότε τὸ 

καὶ δωρεῶν ἠξιοῦτο" χαὶ ἔπρασσον αὐτὸ οἵ τε στρατοὶ 

δ χατὰ πλῆϑος καὶ τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν ἔνιοι, νομί- 
ἕξοντες οὐκ αὐτομολίαν εἶναι τὴν ἐς τὰ ὅμοια μεταβολήν. 

ὅμοια γὰρ δὴ πάντα ἦν, καὶ οὐδὲ ἕτερα αὐτῶν ἐς τι 

ἔχϑραν κοινὴν ὙΡΈΝΙΝΕΙ ἘΠ ΚΟΝΕΙΤΟΙ ἥ τε τῶν στρα- 

τηγῶν ὑπόχρισις μία. ὡς ἁπάντων ἐς τὰ συμφέροντα 

᾿, τῇ πατρίδι φοράν, εὐχερεστέρους ἐποίει πρὸς 

τὴν μεταβολὴν ὡς πανταχοῦ τῇ πατρίδι βοηϑοῦντας. 

ἃ καὶ οἱ στρατηγοὶ συνιέντες ἔφερον, ὡς οὐ νόμῳ 

μᾶλλον αὐτῶν ἄρχοντες ἢ ταῖς δωρεαῖς. 

οὕτω μὲν ἐς στάσεις τότε πάντα. χαὶ ἐς δυσαρχίαν 12 ΄ 
᾿ τοῖς στασιάρχοις τὰ στρατόπεδα ἐτέτραπτο, τὴν δὲ 

Ῥώμην λιμὸς ἐπίεξεν, οὔτε τῆς ϑαλάσσης τι αὐτοῖς 

φερούσης διὰ Πομπήιον. οὔτε τῆς ᾿Ιταλίας διὰ τοὺς 

πολέμους γεωργουμένης. ὃ δὲ καὶ γένοιτο. ἐς τοὺς 

στρατοὺς ἐδαπανᾶτο. ἐκλώπευόν τὲ οἱ πολλοὶ νυχτὸς τ 

τὸ ἐν τῇ πόλει καὶ κλοπῆς ἔτι βιαιότερον ἠνώχλουν, καὶ 

ἠνώχλουν ἀδεῶς. καὶ ἡ δόξα ἐς τοὺς στρατιώτας ἐφέ- 

ρέτο. ὁ δὲ λεὼς ἀπέκλειε τὰ ἐργαστήρια καὶ τὰς 

ἀρχὰς ἐξανίστη. ὡς οὔτε ἀρχῶν οὔτε τεχνῶν χρήξον- 

Ἧι τες ἐν ἀπορούσῃ καὶ λῃστευομένῃ πόλει. 

1 “Δευχίῳ δὲ ὄντι δημοτικῷ καὶ δυσχεραίνοντι τῇ τά 

᾿ τῶν τριῶν ἀρχῇ. οὐδὲ ἐπὶ τῷ χρόνῳ παύσεσϑαι νομι- 

πο 

ἀφ να οσΕ σῖγα; 

5 32 ὑπὸ ἀνάγκη Ο αὐτῶν ΌΤΙ, οοττ. Μοπᾶ. 8 Ῥωμαίων 
᾿ αἵ. Μοηᾶ., βορὰ οἔ. δα ΙΠ 8 810 οὐ Και Ρ. 1ὅ 9 μία (φοὖσαν 
Ὁ οἱ. Μομᾶ., οὖσα πάντων Ῥτὸ ὡς ἁπάντων νοϊυοταΐ Μύβρυ. 

οηϑούντων Ο, βοηϑεῖν 1ὅ στασιάρχαις ἱ 19 οἱ ἀ6- 
ἼΝ αὑτὴ οἱ. Μοπά. 20 βιώτερον Ὀΐ 21 8α. ἔφερεν οἱ. Μεπά., 

 ᾿πυΐ. 26 ἐπὶ ἀ6]6γ1 νοϊαϊῦ Μοπά., τῷ χρόνῳ Ῥοβίϊαπι ταῦτ 
 ΡΙῸ τῇ πενταετίᾳ, ΠοΟ οοτίθ σϑοΐθ : 
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ξομένῃ,. προσκρούσματα ἐς τὸν Καίσαρα ἐγίγνετο καὶ 
διαφοραὶ μείζους᾽ τούς τὲ γεωργούς, ὅσοι. τῆς γῆς 

ἀφῃροῦντο, ἱκέτας γιγνομένους τῶν δυνατῶν ἕχάστου 
μόνος ὑπεδέχετο καὶ βοηϑήσειν ὑπισχνεῖτο. κἀκείνων 

ὑπισχνουμένων ἀμυνεῖν, ἐς ὃ κελεύοι. ὅϑεν αὐτὸν ὃ 5 
στρατὸς ὃ Ἀντωνίου κατεμέμφετο καὶ ὃ Καῖσαρ ὡς 
ἀντιπράσσοντα Ἀντωνίῳ. καὶ Φουλβία ὡς πολεμοποι- 

οὔντα ἐν ἀκαίρῳ. μέχρι τὴν Φουλβίαν ὃ Μάνιος παν- 
ούργως μετεδίδαξεν ὡς εἰρηνευομένης μὲν τῆς ᾿Ιταλίας 

ἐπιμενεῖν Ἀντώνιον Κλεοπάτρᾳ, πολεμουμένης δ᾽ ἀφ- τὸ 
ἔξεσϑαι κατὰ τάχος. τότε γὰρ δὴ γυναικός τι παϑοῦσα 

ἡ Φουλβία τὸν Δεύκιον ἐπέτριβεν ἐς τὴν διαφοράν. 
ἐξιόντος δὲ τοῦ Καίσαρος ἐς τὰ λοιπὰ τῶν κατοικίσεων, 

ἔπεμπεν ἑψομένους αὐτῷ τοὺς Ἀντωνίου παῖδας ἅμα 

τῷ Δευκίῳ, ὡς μηδὲν ἐκ τῆς ὄψεως ὃ Καῖσαρ ἐν τῷ 15 

στρατῷ πλέον ἔχοι. ἱππέων δὲ Καίσαρος ἐκτρεχόντων 
ἐπὶ τὴν Βρεττίων ἠιόνα, πορϑουμένην ὑπὸ Πομπηίου, 

δόξας ὁ Δεύκιος ἢ ὑποκχρινάμενος ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ τοὺς 
Ἀντωνίου παῖδας τόδε τὸ ἱππικὸν ἀπεστάλϑαι. διέδρα- 

μὲν ἐς τὰς Ἀντωνίου κατοικίας. συλλεγόμενος φρουρὰν 30 
τᾷ σώματι, καὶ τὸν Καίσαρα τῷ στρατῷ διέβαλλεν ἐς 

ἀπιστίαν πρὸς ντώνιον. ὃ δὲ ἀντεδίδασκεν αὐτούς, 

ὅτι αὑτῷ μὲν καὶ Ἀντωνίῳ πάντα εἶναι φίλια καὶ 

κοινά, Δεύκιον δὲ ὑφ᾽ ἑτέρας γνώμης αὐτοὺς πολεμο-. 
ποιεῖν ἐς ἀλλήλους ἀντιπράσσοντα τῇ τῶν τριῶν ἀρχῇ- ΞΡ 
δι’ ἣν οἱ στρατευόμενοι τὰς ἀποικίας ἔχουσι βεβαίους" 

ὅ ἀμυνεῖν Μοπά., ἀμύνειν ΟἹ, αποα τρούϊηθῦ ΤμΟΘΒ 0 Ὁ. 621 
 φουλβίαν 1 75. πολεμοποιοῦσαν 160 11 γυναικεῖον τ΄ 
οἱ. Μυβρτ., ἱπαύ., οὗ 1 8 881 14 ἔπεμψεν Β 11 βρηττίων 
Υ, βρουττίων ΒΊ1. οοττ. Μοπαᾶ. 6Χ 8}118 100185 20 συλλεξόμενος 
οἱ. Μοπά., οὗ ρτγδϑῖ. 28 αὑτῷ Β, αὐτῷ Υἱ 26 ἐστρατευ- 
μένοι οἱ. Μοπα., οἵ. Ῥτγϑθί. τὰς τπιοπ ἀϊ]Πποῖ46 βοτρύαμα ἴῃ Β 
βεβαίως οἱ. Μοπᾶ, 
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καὶ τοὺς ἱππέας εἶναι καὶ νῦν ἐν Βρεττίοις τὰ ἔντε- 

90 ταλμένα φυλάσσοντας. ὧν οἱ ἡγεμόνες τοῦ στρατοῦ 

πυνϑανόμενοι διήτησαν αὐτοῖς ἐν Ἰξανῷ καὶ συν- 

ἤλλαξαν ἐπὶ τοῖσδε. τοὺς μὲν ὑπάτους τὰ πάτρια δι- 

βοικεῖν μὴ κωλυομένους ὑπὸ τῶν τριῶν ἀνδρῶν. μηδενὶ 

δὲ γῆν ὑπὲρ τοὺς στρατευσαμένους ἐν Φιλίπποις ἐπι- 

νέμεσϑαι. τά τὲ χρήματα τῶν δεδημευμένων καὶ τιμὰς 

τῶν ἔτι πιπρασκομένων καὶ τὸν στρατὸν ᾿ἄντωνίου 

τὸν περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐπ᾽ ἴσης διανέμεσϑαι καὶ μηδέ- 

τὸ τερον αὐτῶν ἔτι καταλέγειν ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας. στρατεύ- 

οντι δὲ ἐπὶ Πομπήιον τῷ Καίσαρι δύο συμμαχεῖν τέλη 

παρὰ Ἀντωνίου, ἀνεῷχϑαι δὲ τὰς Ἄλπεις τοῖς ὑπὸ 

Καίσαρος πεμπομένοις ἐς τὴν ᾿Ιβηρίαν καὶ μὴ κωλύειν 

αὐτοὺς ἔτι Ἀσίνιον Πολλίωνα, Λεύκιον δὲ ἐπὶ τοῖσδε 

κι συνηλλαγμένον ἀποϑέσϑαι τὴν φρουρὰν τοῦ σώματος 

᾿ καὶ πολιτεύειν ἀδεῶς. 

ᾧ τάδε μὲν ἦν, ἃ συνέϑεντο ἀλλήλοις διὰ τῶν ἡγεμό- 

νῶν τοῦ στρατοῦ. ἐπράχϑη γε μὴν αὐτῶν δύο μόνα τὰ 

19 τελευταῖα᾽ καὶ Σαλουιδιηνὸς ἄκων αὐτῷ συμπεριῆλϑε 

9] τὰς Ἄλπεις. οὐ γιγνομένων δὲ τῶν ἄλλων ἢ βραδυ- 

νόντων. ἐς Πραινεστὸν ἀνεχώρει Δεύκιος, δεδιέναι 

Ἵ λέγων Καίσαρα διὰ τὴν ἀρχὴν δορυφορούμενον, αὐτὸς Ἵ 

1 βρηττίοις Υ, βρουττίοις ΒΙ, οὗ δὰ 8 ΤΊ 8 αὐτοῖς ΥΌ, 
αὐτῷ, οἷς ΒΌΡΤΑΒΟΙ., Β, αὐτῷ αὐὸ θ στρατευομένους Υ 

Β Ἴ τά τε] τὰ δὲ ξοτ. ΒΚ. οὐ Μοπά. {τὰς Σ τιμὰς οἱ. Μοπά., 
804. οὗ δὰ 1 8 881 8 καὶ 46]. Νδῦοϊ, Ῥϑυρϑύϑτηῃ 9 τὸν Υ, 
τὸν, οἷς ΒΌΡταΒοΥ., Β, τοῖς ἱ 19 σαλβιδιηνὸς ΒΙ(Υ Ὁ). οοπϑῦ., 

᾿ βϑαϊιυίάογηιιδ Ο, οὗ, δὰ Ι͂ 8 8868 ἄκων αὐτῷ (αὐτοῖς Υ) συμπε- 
ριῆλδε Ἰἰοτὶ, ᾿ἀκωλύτως ὑπερῆλθε βου. Μοπά., ἄγων Ῥτύὸ ἄκων οἱ. 

᾿ς βοῦν... ἰοξατα ἐδίπθη Ἰοσῦτη τηπξ]ττα ταῖαβ, Βοος οθσγίθ σϑοῖβϑ; 
Π81 ἊΡρΡ. Ῥτθθίθυσηϊθουθ υἱχ ρούαϊῦ Γπιοῖττη σαδἐοαίδτα ΘΟΥΡΟΥῚΒ 

αἰτηϊβῖββθ. ᾿ϑβίαθτο θἐΐδιη καὶ ζγὰρ 21 πραινετὸν Οἱ, οοῃδῦ. 

19 οϑὺ Ὁ. ϑδαϊι νι ἀϊθηυβ Ππαΐαβ, ἀθ απο ν. οὐΐδιη ΤΥ 8 868 βαα. 
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ἀφρούρητος ὥν. ἀνεχώρει δὲ καὶ Φουλβία πρὸς Δέπι- 

88 δον, ἤδη λέγουσα περὶ τοῖς τέχνοις δεδιέναι" τοῦτον 
γὰρ ἀντὶ τοῦ Καίσαρος προυτίϑει. καὶ τάδε μὲν 

ἐγράφετο παρ᾽ ἑκατέρων ᾿ἄντωνίῳ, καὶ φίλοι μετὰ 
τῶν γραμμάτων ἐς αὐτὸν ἐπέμποντο, οἱ διδάξειν ὃ 

ἔμελλον περὶ ἑκάστων. καὶ οὐχ εὗρον ἐρευνώμενος, 
84 ὅ τι σαφῶς ἀντεγράφετο αὐτοῖς. οἱ δὲ τῶν στρατῶν 

ἡγεμόνες συνομόσαντες χρινεῖν τοῖς ἄρχουσιν αὖϑις, 

ὃ δοκοίη δίκαιον εἶναι. καὶ τοὺς ἀπειϑοῦντας ἐς αὐτὸ 

συναναγκάσειν, ἐκάλουν ἐπὶ ταῦτα τοὺς περὶ “ξύκιον. τὸ 

οὐ δεξαμένων δ᾽ ἐχείνων, ὁ Καῖσαρ ἐπιφϑόνως αὐτοὺς 
ἔν τε τοῖς ἡγεμόσι τοῦ στρατοῦ καὶ παρὰ τοῖς Ῥω- 

86 μαίων ἀρίστοις ἐπεμέμφετο. οὗ δὲ ἐξέϑεον ἐς τὸν 
“εύκιον καὶ παρεκάλουν οἰκτεῖραι μὲν ἐπὶ τοῖς ἐμφυ- 

λίοις τὴν πόλιν καὶ τὴν ᾿Ιταλίαν, δέξασϑαι δὲ κοινῷ τὉ 

νόμῳ τὴν κρίσιν ἢ ἐπὶ σφῶν ἢ ἐπὶ τῶν ἡγεμόνων γενέ- 
806 σϑαι. αἰδουμένου δὲ τοῦ Δευκίου τά τὲ λεγόμενα καὶ Ὁ 

τοὺς λέγοντας. ὁ Μάνιος μάλα ϑρασέως ἔφη τὸν μὲν 

Ἀντώνιον οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ χρήματα μόνα ἀγείρειν ἐν 
ξένοις ἀνδράσι, τὸν δὲ Καίσαρα καὶ τὴν στρατιὰν καὶ 30 

τὰ ἐπίκαιρα τῆς ᾿Ιταλίας ταῖς ϑεραπείαις προκαταλαμ- 

81 βάνειν" τήν τε γὰρ Κελτικὴν ᾿ἀντωνίῳ πρότερον δεδο- 

μένην ἐλευϑεροῦν μετ᾽ ἐξαπάτης ᾿ἀντωνίου καὶ τὴν 

᾿Ιταλίαν σχεδὸν ἅπασαν ἀντὶ μόνων ὀχτωκαίδεκα πό- 

154. πρὸς “έπιδον] πρὸς “εύκιον ϑομντ., Ῥούρθϑσϑτη (οἵ. δᾶ νυ. 3); 
οθύθσυση πρὸς οτα. 10 2 ἤδη] εἶναι 16 Ῥοϑὺ τέκνοις ᾿πᾶ6 ἃ 
βοῦν. οχ ἃ νυϊροὸ δἀάοθεαίυν τὸν ΔΜέπιδον, αὐοᾶ 5Βοτῖρα ῬΘΥ 6᾽- 
τότοῖα δἀἀϊα1ῦ, Βθα 1ρ886 ᾿πᾶυχη 1 ὅ τι] εἴ τι οἱ. Μοπᾶ. 
8 κρίνειν 1 11 οὐδ᾽ ἑξαμένων (5810) Β αὐτοῖς οὐτὴ Υ ΒΟΥ. 
Μοεπᾷά., ββᾷ οἵ. ΓΥ͂ 8ὶ 168 1ὅ 54ᾳ. κοινῷ νόμῳ Μαάγὶρ, Αἀνθγ8. 
οὐἰθ. ΠῚ ρ. 78, ἰάθιη βίνθ κοινῷ λόγῳ οἱ. Μοπᾶ., κοινωνὸν ᾧ 1 τὶ, 
κοινὴν οἵ ν6] κοινήν οἱ οὕτῃ βοην. βου. ΒΚ. οὐ Μομᾶ., ποῖ τθοῦθ, β 
Οὕτη Ῥ͵ΤῸ οἱ Θχβρθοίωυθυβ σφίσι 
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λεῶν τοῖς ἐστρατευμένοις καταγράφειν τέσσαρσί τὲ καὶ 

τριάκοντα τέλεσιν ἀντὶ ὀχτὼ καὶ εἴκοσι τῶν συμμαχη- 

σάντων ἐπινέμειν οὐ γῆν μόνην. ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκ τῶν 

᾿ ρῶν χρήματα. συλλέγοντα μὲν ὡς ἐπὶ Πομπήιον, ἐφ᾽ 

εὃν οὐδέ πω παρατάττεται λιμωττούσης ὧδε τῆς πόλεως. 

διαιροῦντα δὲ τοῖς στρατοῖς ἐς ϑεραπείαν κατὰ ἄντω- 

νίου καὶ τὰ δεδημευμένα οὐ πιπράσκοντα μᾶλλον ἢ 

 δωρούμενον αὐτοῖς. χρῆναι δέ, εἰ τῷ ὄντι εἰρηνεύειν 

᾿ ἐθέλοι, τῶν μὲν ἤδη διῳκημένων ὑποσχεῖν λόγον, ἐς 

τὸ δὲ τὸ μέλλον, ἃ ἂν κοινῇ βουλευομένοις δοκῇ, μόνα 

πράσσειν. οὕτω μὲν ϑρασέως ὁ Μάνιος ἠξίου μήτε 

τὸν Καίσαρά τινος εἶναι κύριον ἔργου μήτε τὴν ἌἈν- 

τωνίου συνθήκην βέβαιον, ὡρισμένου τῶν ἐγκεχειρι- 

σμένων ἑκάτερον αὐτοχράτορα εἶναι καὶ τὸ πρασσό- 

τό μένον ὑπὸ ἀλλήλων εἶναι κύριον. πανταχόϑεν οὖν ὃ 

Καῖσαρ ἑώρα πολεμησείοντας αὐτούς. καὶ παρεσκευά- 

͵ ἕοντο αὐτῶν ἕχάτεροι. 

88 δύο δὲ στρατοῦ τέλη τὰ ἐς Ἀγχῶνα πόλιν ῴκι- 

᾿ σμένα. Καίσαρί τε ὄντα πατρῷα καὶ ἐστρατευμένα Ἂν- 

" τωνίῳ, τῆς τὲ ἰδίας παρασχευῆς αὐτῶν πυϑόμενοι καὶ 

᾿ τὴν τω ἑκάτερον σφῶν οἰκχειότητα εἰδούμενσει πρέσβεις 

Ὄ 
-- 
ΣῚ 

ἱ ἔπεμψαν ἐς Ῥώμην. οἱ ἔμελλον ἑκατέρων ἐς διαλύ- 

᾿ σεις δεήσεσϑαι. Καίσαρος δ᾽ αὐτοῖς εἰπόντος οὐκ Ἀν- 

2 τωνίῳ πολεμεῖν, ἀλλ᾽ ὑπὸ Δευχίου πολεμεῖσϑαι. συμ- 
εἶ 

""- βαλόντες οἱ πρέσβεις τοῖς ἡγεμόσι τοῦδε τοῦ στρατοῦ. 

: 8 τὰ οἵα. Υ͂ 9 ἐθέλει ἱ 18 ὡρισμένον οὕτα Α οἀϊξογρβ 
Π ἴπᾶθ 8 ὅϑοῆν., 868 οἵ Τροσ. ο. 10 16 ἑώρα] Ρ]Θμπῖα5 νουϑὺ 
᾿ Ο: ἐριένεοηιβ πορηλῖϊ μογοθαΐιι 18 τοῦ δηίθ στρατοῦ 884. 1, 
ος ΤΉδ]0 19 ἐστρατευμένων ἴ 20 ἰδίας νἱάθίαΣ δουταρξατα, 
᾿ς σπουδαίας τοὶ εβἴτη. οἱ. Μεπ. πυνϑόμενοι (Ε10)ὺΒ 834 86. συμ- 
᾿ς βαλλόντες (510) ἦ, συμβάλλοντες Ὁ 9ὅ τοῦδε ποι γοσυϊῦ Ο ΒΌΒΡρΘο- 
᾿ς ἰανίδηυθ βοῦν, τοῦ τῇδε (86. Ἡοτη86) στρατοῦ οἱ. Μοπά. :᾿ ἰπέ6]- 

Ἰθροὸ δαΐθτη τοῦδε τοῦ στρατοῦ “1Π1ὰ8. 50. Ταοἱ, δχθχοϊ θ᾽ 
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κοινῇ πάντες ἐς Δεύκιον ἐπρέσβευον, ἀξιοῦντες αὐτὸν 

ἐς δίκην Καίσαρι συνελθεῖν" δῆλοί τε ἦσαν, ὃ πρά- 

92 ξεν ἔμελλον, εἰ μὴ τὴν κρίσιν ὑποδέχοιτο. δεξαμένων 
δὲ τῶν ἀμφὶ τὸν “εύκιον, χωρίον τε ὥριστο τῇ δίκῃ 

Γάβιοι πόλις ἐν μέσῳ Ρώμης τε καὶ Πραινεστοῦ. καὶ ὃ 
συνέδριον τοῖς κρίνουσιν ἐγίνετο καὶ βήματα ἐν μέσῳ 

98 δύο τοῖς ἐροῦσιν ὡς ἔν δίκῃ. πρότερος δ᾽ ὁ Καῖσαρ 

ἐλθὼν ἱππέας ἔπεμψεν ἐς τὴν πάροδον τοῦ Δευκίου, 

ἐρευνησομένους ἄρα, μή τίς ποϑὲν ὁρῷτο ἐνέδρα. καὶ 

οἱ ἱππεῖς οἵδε ἑτέροις ἱππεῦσι τοῦ Μευκίου, προδρό- τὸ 

μοις ἄρα ἢ καὶ τοῖσδε κατασκόποις. συμβαλόντες ἔχτει- 

94 νάν τινας αὐτῶν. καὶ ἀνεχώρησε δείσας ὃ ΜΔεύκιος, 

ὡς ἔλεγεν. ἐπιβουλήν: καλούμενός τε ὑπὸ τῶν ἡγε- 
μόνων τοῦ στρατοῦ. παραπέμψειν αὐτὸν ὑπιόχνου- 

μένων, οὐκέτι ἐπείϑετο. 16 
9ὅ οὕτω μὲν ἦσαν αἱ διαλύσεις ἄπρακτοι, καὶ πολε- 3. 

μεῖν ἐγνώκεσαν καὶ διαγράμμασιν ἤδη πικροῖς κατ᾽ 
ἀλλήλων ἐχρῶντο. στρατὸς δὲ ἦν Δευκίῳ μὲν ὁπλιτῶν 
ἕξ τέλη, ὅσα αὐτὸς ἐς τὴν ὑπατείαν ἐλθὼν ἐστράτευσε, 

καὶ τὰ Ἀντωνίου ἕνδεχα ἕτερα, ὧν ἐστρατήγει. Καλη- 30 

906 νός. σύμπαντα ταῦτα ἀνὰ τὴν ᾿Ιταλίαν: Καίσαρι δὲ 

ἐν μὲν Καπύῃ τέσσαρα ἦν τέλη, καὶ περὶ αὐτὸν αἱ 
στρατηγίδες. ἕξ δὲ ἕτερα Σαλουιδιηνὸς ἦγεν ἐξ ᾿1βη- 

1 ἐπρέσβευον] ἔπεμπον Ὁ", οθίθτυτη τοῖς ἡγεμόσι (Ρ. ὅ81, 28) 
- ἐπρέσβευον οτα. ἃ, γοτῦῶ ροβῦ ἐς “Δεύκιον (ν. 1) -- Δεύκιον (γ. 4) 
οτα. ὉΪ 2 συνεισελϑεῖν οὕτη Α γα]!ρὸ ἱπᾶάθ ἃ ϑοῃν. θ χρι- 
νοῦσιν γοϊυὺ Βοτρ', ἀ185. Ρ. 4, αὰὸ πΠῸ ΟΡτι8 19 παρελϑὼν 
οἱ. Μοπά. 28 8αᾳ. ἐξ ᾿Ιβηρίας] ἐς ᾿Ιβηρίαν οἷ. δον, ῥτοῦ. 
Ῥτδϑῦθυ 81108 Οδηΐου (νυν. δὰ 1ΠΠ| 8 861) ἀϊ155. ῥ. 67 δᾶπ. 2, τοῦθ, 
ὩΪΒῚ ἴουίθ Αρρίδητνβ δυτανῦ 

18 ἀθ πύσηθσο Ἰθρίοπαση [.. Απίομί! οἵ, β0}6116 (γ. δὰ Π' 
8 462) Ρ. 82 δἄῃ. 2 



5. ῬΡοηιρεὶ ροέἐοηῃέϊα] ἘΜΦΥΛΊΩΝ ἙἘ. 589 

ρίας. καὶ χρήματα ἦν Δευκίῳ μὲν ἐξ ἐθνῶν τῶν ὑπὸ 

τὸν Ἀντώνιον οὐ πολεμουμένων. Καίσαρι δέ, ἃ εἰλή- 

χει. πάντα χωρὶς Σαρδοῦς [ἢἣ] ἐπολεμεῖτο. ὅϑεν ἐκ τῶν 

ἱερῶν ἐδανείζετο. σὺν χάριτι ἀποδώσειν ὑπισχνούμε- 

τ δνος. ἀπό τε Ῥώμης ἐκ τοῦ Καπιτωλίου καὶ ἀπὸ Ἄἄν- 

᾿ τίου καὶ Δανουβίου καὶ Νεμοῦς καὶ Τίβυρος., ἐν αἷς 

᾿ς μάλιστα πόλεσι καὶ νῦν εἶσι ϑηδσαυροὶ χρημάτων ἱερῶν 

ο δαψιλεῖς. 

30 τετάρακτο δὲ αὐτῷ καὶ τὰ τῆς ᾿Ιταλίας ἔξω. Πομ- 

τὸ πήιος γὰρ ἐκ τῶν προγραφῶν καὶ κατοικίσεων τοῦ 

ἑ δλρενοῦ καὶ τῆσδε τῆς «Ἱευκίου διαφορᾶς ἐπὶ μέγα δό- 

Ἶ ξης καὶ δυνάμεως ἦρτο. οἱ γὰρ περὶ σφῶν δεδιότες 

ὲ ἢ τὰ ὄντα ἀφαϊῥούμενον ἢ τὴν πολιτείαν ὅλως ἀπο- 

; στρεφόμενοι ἐς αὐτὸν ἐχώρουν μάλιστα καὶ ἡ ἄλλη 

κ νεότης ὡρμημένη σερκεεύξαθαν διὰ τὰ κέρδη καὶ οὐ- 
ὩΣ" δὲν ἡγούμενοι διαφέρειν, ὑφ᾽ ὅτῳ στρατεύσονται. Ῥω- 

μαίοις πανταχοῦ συστρατευόμενοι. μᾶλλον ἐς τὸν Πομ- 

πήιον ἐχώρουν. ὡς δικαιότερα αἰρούμεψον. γεγένητό 

τε πλούσιος ἐκ τῆς ϑαλασσίου λείας καὶ ναῦς εἶχε 

0 πολλὰς καὶ πληρώματα ἐντελῆ. Μοῦρχός τὲ ἀφῖκτο 

αὐτῷ δύο ἄγων στρατοῦ τέλη καὶ τοξότας πεντακοσίους 

᾿ς χαὶ χρήματα πολλὰ καὶ ναῦς ὀγδοήκοντα" καὶ τὸν ἄλλον 

στρατὸν ἐκ Κεφαληνίας μετεπέμπετο. ὅϑεν τισὶ δοχεῖ 

ρα ρλρ δα ἡ ΣΎ ΩΣ 

8 ἣ Υὐῦΐ, ἢ ΒεΩΟ, ἀ6]. ϑοθπγ., αὐθπὶ Οτηπθ8 βϑοαθὶ βαπὺ 
Ῥγϑϑίου ῳ Ἄοοοδ, Βδδυϊθαζίομπθ αἱ τππ ἸΟΡῸ ἀϊ ἀρρίδῃο, Οδέδῃϊδ 
1898. ααἱ ἰδῖηθῃ τοῖὰ στδτητηδύϊοδτη Ῥᾶτασα οὐτονιῦ. Ῥταθβίαῦ 
ἔογτί. οὕτα ϑοῦτγ. Ἰδοῦπδτη βἰαθαθυθ: Ῥοϑύ πάντα ἴοτί. Ἰαξοτοιατῦ 
«ἐξετετρύχωτο»» γ6] 5ἴτη. ὅ5α. ἀντίου 6. ΒύΘΡΆ., ἀντωνίου 
1πθυὶ θ λανουβίου 66]., λιβανούβιος 1011; Μαουινίου οἱ. Ὁ. ΒΌΘΡΒ., 
αὐτατηατιθ ἔοτγὺ. Ἰωύθσθ οἱ. ̓ Μοπά. Νέμους οἱ. Νδῦοκ τίβυρις 
Β 16 στρατεύονται οὐ 11 συστρατευσόμενοι οἱ. Μεπᾶ., Ποο 
οθχΐθ Ὀ6Π6, 51 στρατεύσονται ὑδηθίυῦ 17 {γεν πανταχοῦ οἱ. 
Νδῦοῖκ 18 {τὰ δικαιότερα οἱ. Νδιοκ 28 κεφαλληνίας ἔ 
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540 ἘΜΦΥΎΛΊΙΩΝ Ἐ, [οοέογὶ Οαοβαγῖς αἀνογδαγῖὶ 

τότε ὃ Πομπήιος ἐπελθὼν εὐμαρῶς ἂν τῆς ᾿Ιταλίας 

κρατῆσαι, ὑπό τὲ λιμοῦ καὶ στάσεως διεφϑαρμένης καὶ 
ἐς αὐτὸν ἀφορώσης. ἀλλὰ Πομπηίῳ μὲν ὑπὸ ἀφρο- 

σύνης οὐχ ἐπιχειρεῖν, ἀλλὰ ἀμύνεσθαι μόνον ἐδόκει, 

μέχρι καὶ τοῦδε ἥσσων ἐγένετο" ἐν δὲ Διβύῃ Σέξστιος. 

ὕπαρχος Ἀντωνίου. παρεδεδώκει μὲν ἄρτι τὸν στρατόν, 
ὑπὸ “ευκίου κεχελευσμένος, Φάγγωνι τῷ Καίσαρος, 

ἐπισταλὲν δὲ αὖϑις ἀναλαμβάνειν αὐτὸν οὐκ ἀποδιδόντι 
τῷ Φάγγωνι ἐπολέμει, συναγαγών τινας τῶν ἀπεστρα- 

τευμένων καὶ Λιβύων πλῆϑος ἄλλο καὶ ἑτέρους παρὰ 
τῶν βασιλέων. ἡττηϑέντων δὲ τῶν κερῶν ἕχατέρων 
καὶ ληφϑέντων τῶν στρατοπέδων, ὁ Φάγγων ἡγού- 
μενος ἐκ προδοσίας τάδε παϑεῖν αὑτὸν διεχρήσατο. καὶ 

“ιβύης μὲν αὖϑις ὃ Σέξστιος ἑκατέρας ἐκράτει" Βόκχον 
δὲ τὸν Μαυρουσίων βασιλέα Δεύκιος ἔπεισε πολεμεῖν 

Καρρίνᾳ τῷ τὴν ᾿]1βηρίαν ἐπιτροπεύοντι τῷ Καίσαρι. 
Τηνόβαρβός τε ἑβδομήκοντα ναυσὶ καὶ στρατοῦ δύο 

τέλεσι καὶ τοξόταις καὶ σφενδονήταις τισὶ καὶ ψιλοῖς 

καὶ μονομάχοις περιπλέων τὸν ᾿Ιόνιον ἐπόρϑει τὰ τοῖς 
τρισὶν ἀνδράσιν ὑπήκοα ἔς τε τὸ Βρεντέσιον ἐπιπλεύ- 

σας τῶν Καίσαρος τριήρων τὰς μὲν εἷλε, τὰς δὲ ἐν- 

6 ὕπαρχος ἄντωνίου 5Βυδρ. ϑοινι., ἵππαρχος γοτεϊῦ Ὁ 
τ Τ αστοηὶ Ο, Ἰΐθτη νυ. 12 8 ἐπισταλῶ Ὁ, ἐπισταλεὶς οἱ. Ο. ϑἴθοΡἈ. 
11 ἑκατέρων] ἰηθ]]ροπάθση 6886 αὐγυτηααθ Θθχϑγοϊθατα ἀοοθῦ (888. 
Ὁ. 48, 28, 2; ὑάταθη ἕοτσῦ. ἑκατέρου (οἷ. δὰ ΤΥ͂ 8. 218) Βοτίθοτθ ῥὑσδθ- 
βίαγθ ραυΐερεαὺ Μοπᾶ. 12 τῶν οτη. ἱ 14 Βόκχον] Βόγον οἱ. 
ΕΔΡτϊοῖαβ δᾶ Οδββ. Ὁ. 48, 4δ, 1 (ἴοτη. Υ͂ Ῥ. ὅ72 οϑα. ϑ'δισΖ), Ὀ616, 
πὶ ΑΡΡΙΔΠΙ ᾿ρβὶαβ θϑῦ τηθπάσση. 6 ἴουτηῶ πουηϊηΐβ ν. Βοΐββ. δᾶ 
888. Ὁ. 41, 42, 1 16 καρίναν (816) Υ 11 ἑβδομήκοντα) 
οοἰοσίγία Ο4, τιῦ Βᾶθρ6 πυτηθτοβ ἴα]βο σϑα αϊῦ 20 ἔστε βου. ΒΚ., 
αὖ ὕστα τηδ]υϊῦ Μομηα. ἔστ᾽ ἐπὶ τὸ 

1 οϑὺ Ο. ἘὰπΠοῖαβ Εϑηρο, ἀ6 αὐοὸ οὗ, ῬΑ]]ὰ ἀ6 [μΘβϑοσχῦ, Εαβύθβ 
ἀθ5. Ῥσουίμοθβ δἰγοαῖηθβ 1, 1 Ὁ. ὅθπΒαα.; ἀ6 Τ', ϑοχύϊο γ. θὐϊδση 
ΠῚ ὶ 861, ΤΥ 8 2215αα., Υ̓ 8 46 οὔ αὐδ8 1δὲ δαποίανὶ 
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αϊποοίιιβ νυϊίξιθηι ἵη, Παϊα] ἘΜΦΎΛΙΩΝ ἙἘ. 541 

41α.. 
ἐπρησε καὶ τοὺς Βρεντεσίους ἐς τὰ τείχη κατέκλεισε 

᾿ς καὶ τὴν χώραν προυνόμευεν. 

97) ὃ δὲ Καῖσαρ ἐς τὸ Βρεντέσιον στρατιωτῶν τέλος 10ὅ 

᾿ς ἔπεμπε καὶ Σαλουιδιηνὸν κατὰ σπουδὴν ἐκ τῆς ἐς ̓ 1βη- 

δρίαν ὁδοῦ μετεκάλει. τούς τε στρατολογήσοντας σφί- 

᾿ς σιν ἀνὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ὃ Καῖσαρ καὶ ὁ Δεύκιος περι- 

ἔπεμπον" πεῖραί τε τούτων τῶν ἕεναγῶν ἦσαν ἐς 

ἀλλήλους βραχύτεραι καὶ μείξους καὶ ἐνέδραι πολλά- 

᾿ς κις. ἡ δὲ εὔνοια τῶν ᾿Ιταλῶν ἐς τὸν “εύκιον παρὰ πολὺ 106 

10 ἐποίει, ὡς ὑπὲρ σφῶν τοῖς κληρουχουμένοις πολεμοῦντα. 

᾿ς καὶ οὐχ αἱ καταγραφόμεναι τῷ στρατῷ πόλεις ἔτι μό- 
ς ναι, ἀλλ᾿ ἡ ᾿Ιταλία σχεδὸν ἅπασα ἀνίστατο, φοβουμένη 

πε ν".- 

τὰ ὅμοια" τούς τε τῷ Καίσαρι κιχραμένους ἐκ τῶν ἱερῶν 

χρημάτων ἐκβάλλοντες ἔκ τῶν πόλεων ἢ ἀναιροῦντες. 

το τὰ τείχη σφῶν διὰ χειρὸς εἶχον καὶ πρὸς τὸν Δεύ- 

κιον ἐχώρουν. ἐχώρουν δὲ καὶ οἱ κατουκιξόμενοι τῶν 
στρατιωτῶν ἐς τὸν Καίσαρα, ὡς ἐς οἰκεῖον ἤδη πόλε- 

κορνοξων  φινξονβδῆν μον σθποκζ,.ς κῳκι καῆδαμς κευνο 

μον ὑπὲρ σφῶν ἕχάτεροι διαιρούμενοι. 

8. καὶ τῶνδε γιγνομένων ὃ Καῖσαρ ὅμως ἔτι τήν τε 1οῖ 

39 βουλὴν καὶ τοὺς χαλουμένους ἱππέας συναγαγὼν ἔλε- 

γεν ὧδε “᾿χαταγινώσκομαι μέν, εὖ οἶδα, ὑπὸ τῶν 

περὶ Δεύκιον, οὐκ ἀμυνόμενος αὐτούς. εἰς ἀσϑένειαν 

ἢ ἀτολμίαν. ἃ καὶ νῦν μου καταγνώσονται διὰ τήνδε 

᾿ τὴν σύνοδον ὑμῶν" ἐμοὶ δὲ ἔρρωται μὲν ὃ στρατός, 

38 ὅσος τέ μοι συναδικεῖται τὴν κληρουχίαν ἀφαιρούμενος 

᾿ς ὑπὸ Δευκίου καὶ ὁ ἄλλος, ὃν ἔχω, ἔρρωται δὲ καὶ τὰ 

᾿ λοιπὰ πλὴν τῆς γνώμης μόνης.. οὐ γὰρ ἡδύ μοι πολε- 10 

᾿ μεῖν ἐμφυλίους πολέμους χωρὶς ἀνάγκης βαρείας οὐδὲ 

8 {τεδ καὶ μείζους οἱ. Νδῦοκ 10 κληρουχοῦσι οἱ. Μεοπα., 
βοα οἵ. ΘΟ 61} - Ηππὺ, Το απὶβ- ΡΑΡΥΥΙ 1, ὅ, 86: 6, 230 δἔο. 

᾿ς 18 κιχραμένους 0, χρωμένους 1, χιυῖ---αὐϑένϊογαηέ Ὁ 205α. ἔλεξεν 
ἃ οἱ. Νδῦοξκ, βθᾶ οὗ ΤΥ 8 413 21 καταγινώσκονται ἃ 



842 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ε. [(κ68. ἀφηῖιο ραοοηι ργοροηϊε 
41α. Ο. 

χαταχρῆσϑαι τῶν πολιτῶν τοῖς ἔτι λοιποῖς κατ᾽ ἀλλή- 

λῶν. καὶ μάλιστα τοῦδε τοῦ ἐμφυλίου οὐκ ἐκ Μακε- 

δονίας ὑμῖν ἢ Θράκης ἀκουσϑησομένου., ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ 

τῇ ᾿Ιταλίᾳ γενησομένου, ἣν πόσα χρὴ χωρὶς τῶν ἀπολλυ- 

μένων ἀνδρῶν κακοπαϑῆσαι, γιγνομένην στάδιον ἡμῖν. 5 

109 ἐγὼ μὲν δὴ διὰ τάδε ὀκνῶ καὶ νῦν ἔτι μαρτύρομαι 

μηδὲν ἀδικεῖν ἀντώνιον μηδὲ ἀδικεῖσθαι πρὸς ᾿άντω- 

νίου" ὑμᾶς δὲ ἐλέγξαι τοὺς ἀμφὶ τὸν Δεύκιον τάδε 

110 δι᾿ ὑμᾶς αὐτοὺς καὶ συναλλάξαι μοι παρακαλῶ. καὶ 

εἶ μὴ πείϑοιντο μηδὲ νῦν, ἐκείνοις μὲν αὐτίκα δείξω τὸ 

τὰ μέχρι νῦν εὐβουλίαν. οὐ δειλίαν οὖσαν, ὑμᾶς δὲ 

καὶ παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς καὶ πρὸς Ἀντώνιον ἀξιῶ μάρ- 
τυρας εἶναί μοι καὶ συνίστασϑαι διὰ τὴν ὑπεροψίαν 

“ευκίου᾽". -4 
111 ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ Καῖσαρ. καὶ τούτων οἱ μὲν δὴ πάλιν 98 

ἐς τὸ Πραινεστὸν ἐξέτρεχον᾽ καὶ ὁ “εύκιος τοσόνδε 

εἶπεν, ὅτι καὶ τῶν ἔργων ἤδη προειλήφασιν ἀμφότε- 
ρον καὶ ὃ Καῖσαρ ὑποκρίνεται, τέλος ἄρτι πέμψας ἐς 

112) τὸ Βρεντέσιον κωλύειν ᾿ἀντώνιον ἐπανιόντα. ὃ δὲ Μά- 

νιος καὶ ἐπιστολὴν ἐδείκνυε τοῦ Ἀντωνίου. εἴτε πλασά- 30 

μενος εἴτε ἀληϑῆ,. πολεμεῖν, ἐάν τις αὑτοῦ τὴν ἀξίωσιν 
118 καϑαιρῇ. ἐρομένων δὲ τῶν ἀπὸ τῆς βουλῆς, εἰ καϑ- 

αἱροῖτό τι τῆς ἀξιώσεως Ἀντωνίου. καὶ προκαλουμένων 

ἐς δίκην περὶ τοῦδε, ἕτερα αὖ πολλὰ ἐσοφίξζετο ὃ Μά- 
γνιος. ἕως οἱ μὲν ἀπῆλϑον ἄπρακτοι, καὶ οὐ συνῆλϑον 5865 

ἐς τὴν ἀπόχρισιν τῷ Καίδαρι, εἴτε καϑ’ ἑαυτὸν ἀπαγ- 
γείλας ἕκαστος εἴτε δι’ ἑτέραν γνώμην εἴτε ὑπὸ αἷ- 

45α. ἀπολουμένων ἀθδιαθτγανιῦ ϑομΘΚ] τ. 178, αὖ οὗ ν. ὅ 
γιγνομένην 1ὅ Ἐανεο»] αὐτῶν οἱ. Μεπα. 16 τὸ] τὸν 
οἱ. βοθν. 601]. 1 8 439, ἔαϊδο 19 85αᾳ. μάννιος Ἀἢ.1. Β, οὖ 
Βδθρίαβ ἀθίποθρβ 21 αὐτοῦ 110τἱ, οοΥν. ΜΙ 6 πᾶ. 22 Βα. καϑαι- 
ρεῖτό τι ἱ 260 {δ᾽ ἐς τηδ]ίτη 
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 δοῦς" ὁ δὲ πόλεμος ἀνέῳκτο, χαὶ ὃ Καῖσαρ ἐπ᾽ αὐτὸν 114 

ἐξήει, φύλακα τῆς Ῥώμης Δέπιδον σὺν δύο τέλεσι κατα- 
᾿ λιπών. οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἐπιφανῶν τότε μάλιστα ἐπ- 

εδείκνυον οὐκ ἀρέσκεσϑαι τῇ τῶν τριῶν ἀρχῇ" ἐς γὰρ 

᾿δτὸν “4εύχιον ἐχώρουν. 
80 καὶ ἦν τὰ κεφάλαια τοῦ πολέμου τοιάδε. “ευκίου 11 

μὲν δὴ δύο τέλη περὶ Ἄλβην ἐστασίασε καὶ τοὺς ἄρ- 

Ο χοντας ἐχβαλόντα ἐς ἀπόστασιν ἐχώρει" ἐπειγομένων 
δὲ ἐς αὐτὰ Καίσαρός τε καὶ Λευκίου, φϑάσδσας τὸν Καί- 
ι σαρα ὃ Δεύκιος ἀνεσώσατο αὐτὰ χρήμασί τε πολλοῖς 
᾿ χαὶ ὑποσχέσεσι μεγάλαις. Φουρνίου δ᾽ ἄλλον στρατὸν 116 

᾿ ἄγοντος τῷ Πευκίῳ, ὁ Καῖσαρ ἐξήπτετο τῆς οὐραγίας" 
ἐς δὲ λόφον ἀναδραμόντι τῷ Φουρνίῳ καὶ νυχτὸς ἐς 
᾿ ὁμογνώμονα πόλιν ἐπειγομένῳ Σεντίαν, νυκτὸς μὲν 
προὺχ ἕσπετο ὁ Καῖσαρ ἐνέδραν ὑποπτεύων, ἡμέρας 
᾿ δὲ τήν τε Σεντίαν ὁμοῦ καὶ τὸ τοῦ Φουρνίου στρατό- 
πεδὸν ἐπολιόρχει. Δεύκιος δὲ ἐς Ῥώμην ἐπειγόμενος 111 

᾿ τρεῖς μὲν τάξεις προύπεμψεν, αἱ νυχτὸς ἔλαϑον ἐς 
᾿ς τὴν πόλιν ἐσδραμοῦσαι, αὐτὸς δὲ σὺν πολλῷ στρατῷ 
30 χαὶ ἱππεῦσι καὶ μονομάχοις εἵπετο. καὶ αὐτὸν Νωνίου 118 
τοῦ φύλακος τῶν πυλῶν δεξαμένου τε καὶ τὸν ὑφ᾽ 
αὑτῷ στρατὸν ἐγχειρίσαντος. ὁ μὲν Μέπιδος ἐς Καί- 
ι σαρα ἔφευγεν, ὁ δὲ Δεύκιος Ῥωμαίοις ἐδημηγόρει. Καί- 
δάρα μὲν καὶ Δέπιδον αὐτίχα δώσειν δίκην ἀρχῆς 
5 βιαίου. τὸν δὲ ἀδελφὸν αὐτὴν ἑκόντα ἀποϑήσεσθαι 

ἦ θ τρράδα! τάδε οἱ. Μοηᾶ., αὖ οὗ 1 8 881 11. 10 φιρμίου 
ΟΠΡτῖ, οουτ. (16]. 18 φερμίῳ Ὁ, τϑτααϊ τοῦ Βαρτα 31 τοῦ] 
τε τοῦ δῇ, τε ἢ τε ἀπίθ καὶ οἵη. δῇ 28 ἔφυγεν Οὕτη ἃ 
ΒΟΥ, Μοπά,, Β0α οἵ ρῥγυδϑῖ. 

14 ᾿ἱπύθι]θρο ϑϑηῤίπυμ, οἵ, ὅδ55. Ὁ. 48, 18, 2 
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644 ἘΜΦΥΛΤΩΝ ΕἸ. [ϑαϊυϊά. Οαεϑαγὶ διυδυθρτέ 

καὶ ὑπατείαν ἀλλάξεσϑαι. νομιμωτέραν ἀρχὴν παρα- 
νόμου καὶ πάτριον ἀντὶ τῆς τυραννικῆς. 

χαὶ ὃ μὲν τάδε εἰπών, ἡδομένων ἁπάντων χαὶ ὃ 

ἡγουμένων ἤδη λελύσϑαι τὴν τῶν τριῶν ἀρχήν, αὐτο- 

κράτωρ ὑπὸ τοῦ δήμου προσαγορευϑεὶς ἐπὶ τὸν Καί- ὃ 
σαρὰ ἐχώρει καὶ στρατὸν ἤϑροιξεν ἄλλον ἐκ τῶν 
ἀποικέδων Ἀντωνίου πόλεων καὶ αὐτὰς ἐκρατύνατο. 

αἱ δὲ δι’ εὐνοίας μὲν ἦσαν Ἀντωνίῳ. Βαρβάτιος δὲ ὃ 
Ἀντωνίου ταμίας. Ἀντωνίῳ τι προσκρούσας καὶ διὰ 

ταῦτ᾽ ἐπανιών, ἔλεγε πυνϑανομένοις τὸν ᾿ἄντώνιον τὸ 
χαλεπαίνειν τοῖς πολεμοῦσι τῷ Καίσαρι κατὰ τῆς κου- 

νῆς σφῶν δυναστείας. καὶ οἱ μέν. ὅσον μὴ τῆς ἐξ- 
ἀπάτης ἤσϑοντο τῆς Βαρβατίου, ἐς τὸν Καίσαρα ἀπὸ 

τοῦ Λευκίου μετετίϑεντο᾽ ὃ δὲ Δεύκιος ὑπήντα Σαλ- 

ουιδιηνῷ μετὰ στρατοῦ πολλοῦ πρὸς Καίσαρα ἐκ Κελ- τὸ 

τῶν ἐπανιόντι. καὶ εἵποντο τῷ Σαλουιδιηνῷ Φ4σίνιός 
τε χαὶ Οὐεντίδιος., ᾿ἀντωνίου στρατηγοὶ καὶ οἵδε. κωλύ- 
οντὲς αὐτὸν ἐς τὸ πρόσϑεν ἱέναι. Ἀγρίππας δέ, φίλ- 

τατος Καίσαρι. δείσας ἐπὶ τῷ Σαλουιδιηνῷ μὴ κυκλω- 

ϑείη. Σούτριον κατέλαβε, χωρίον τι χρήσιμον τῷ “ευκέῳ, 30 
νομίσας τὸν Λεύκιον ἀπὸ τοῦ Σαλουιδιηνοῦ περιόπά- 
σειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ οἵ τὸν Σαλουιδιηνὸν βοηϑήσειν, 

1 ἀλλάξασϑαι Υὶ 15α. παρανόμου ἀ6]6 11 νοϊπτῦ Μοπά.: 
δ {ἀντὶ παρανόμου ῷ πάτριον ἴῃ Β ὁοοτ. πῃ ἥόῤιον ἀντὶ, 
πατρίκιον ὈΪ ἀντὶ τῆς τυραννικῆς 46]. Μυβργ., ποη τοῦθ 
τῆς] τοῦ ἱ ἴ ἀποικίδων Μυβργ. οὐ βοιν., Βἷο ργδϑίογθῶ ἀποί- 
κων (ὦ. ΠΠ1 1π4. οΥ. 5. ν. ἀποικία) οοῃϊοίθηβ, ἀποικιῶν ΠΥ] ἐκρα- 
τύνετο, αἰύοτῶ 8 ΘΟΥΤ. ἴῃ αὶ Β 10 ταῦτ᾽ ] τηδ]τη τοῦτ᾽ 18 τῆς, 
αὖ νἱἀούαγν, ἃ Ὁ, τοῦ Ο 19 ἐπὶ] περὶ οἱ. ὅοινυ., θ6Π6, 5θα ϑὐΐατα ἐπὶ 
γἱάθῦατ ὑβπϑυΐ ρΟΒ86, οἵ. ΠῚ 8 18 20 Σούτριον ΟἸαγνθοΥ, [ἴα]. φηῦ. 
Ῥ. ὅδ4 5ᾳ., τϑοῦβ, οἵ, οὐϊατη ΒΟ 1]116υ, Θ 680}. ἃ. τῦτι. Καϊβθγζοι 1,1 
Ῥ. 82 δάπι. 7, Θτοθθθ ἂρ. Ὀγυσαδηῃ 1" Ρ. 396 δάπ. 8, σούβριον τὶ 

8 οβὺ Μ. Βαγθαύίαβ ΡΒ] ρραβ, οἵ. ΚΊΘῸ5 ἂρ. Ῥαυ]ν- Ίββονγα 
5.1}. 



ΓῈ 
 δεϊϊιηι Ῥεγιιδίγιμηι] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ε. 545 

᾿χατόπιν τοῦ Δευκίου γενόμενον. χαὶ τάδε μέν, ὡς 

προσεδόχησεν ὃ Ἀγρίππας, ἐγίγνετο ἅπαντα" ὁ δὲ Δεύ- 

᾿χιοὸς ἀποτυχὼν ὧν ἐπενόει. πρὸς ᾿4σίνιον καὶ Οὐεντίδιον 

ἥει. ἐνοχλούντων αὐτὸν ἑχατέρωϑεν Σαλουιδιηνοῦ τε 

ἐχαὶ ᾿γρίππου καὶ φυλασσόντων. ὅτε μάλιστα περι- 

9 λάβοιεν ἐν τοῖς στενοῖς. ἐχφανείσης δὲ παρ᾽ αὐτὰ 

τῆς ἐπιβουλῆς ὁ Δεύκιος οὐ ϑαρρῶν ἀμφοτέροις ἕκατέ- 

ορῶϑεν οὖσιν ἐς χεῖρας ἱέναι ἐς Περυσίαν παρῆλϑεν. 

ἐχυρὰν πόλιν, καὶ παρ᾽ αὐτὴν ἐστρατοπέδευσε. τοὺς 
υ περὶ τὸν Οὐεντίδιον περιμένων. ὁμοῦ δ᾽ αὐτόν τε καὶ 

τὴν Περυσίαν ὁ Ἀγρίππας καὶ ὃ Σαλουιδιηνὸς καὶ ὃ 

Καῖσαρ ἐπελθὼν τρισὶ στρατοπέδοις ἐκυχλώσαντο᾽ καὶ 

“τὸν ἄλλον στρατὸν ὃ Καῖσαρ ἐχάλει πανταχόϑεν κατὰ 

σπουδὴν ὡς ἐπὶ τοῦτο δὴ κεφάλαιον τοῦ πολέμου, ἐν 

5 ᾧ Δεύκιον εἶχε περιειλημμένον. προύπεμπε δὲ καὶ 

ἑτέρους, ἐμποδὼν εἶναι τοῖς ἀμφὶ τὸν Οὐεντέδιον ἐπ- 

τοῦσιν. οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ διὰ σφῶν ὥκνουν ἐπείγεσϑαι, 

τόν τὲ πόλεμον ἀποδοκιμάξοντες ὅλως καὶ τὴν ἄντω- 

ψνίου γνώμην οὐκ ἐπιστάμενοι καὶ τὴν ἡγεμονίαν τῆς 

Ὁ στρατιᾶς οὐ παριέντες ἀλλήλοις κατ᾽ ἀξίωσιν οὐδέτερος. 

ὁ δὲ Δεύκιος οὔτ᾽ ἐς μάχην ἤει τοῖς περικαϑημένοις. 

ἀμείνοσι καὶ πλέοσιν οὖσι καὶ γεγυμνασμένοις. νξο- 

στράτευτον ἔχων τὸ πλέον, οὔτε ἐς ὁδοιπορίαν, ἐν- 

᾿οχλησόντων αὐτὸν ὁμοῦ τοσῶνδε. Μάνιον δὲ ἐς τὸν 

 Οὐεντίδιον καὶ ᾿4σίνιον ἔπεμπεν, ἐπείγειν αὐτοὺς βοη- 

ϑεῖν πολιορχουμένῳ Δευχίῳ. καὶ Τισιηνὸν μετὰ τετρα- 

“9 ὀχυρὰν ἃ 19 πθ ἐπελϑόντες οοπίοϊδβ, οἵ. 858. Ὁ. 48, 14,1 
Θίομα.) 14 τὸ δηΐθ κεφάλαιον δᾶ. 0ὺ ῶ4 ὁμοῦ οτη. Υ͂ 
90 Βα. βοηϑεῖν οἵα. Υ͂ 26 Μευκίῳ οτα. 0, ξοτύ. γθοῦθ Τισιηνὸν 
δομν,., τίσιννον ΒΊ, τίσινον Ὗ, Τιοούνιϑμηη σ 

᾿ 8 1245αα. 46 Ὀ61|10 Ῥογαβίπο οὗ. Τπηρ, ὙΝ θη. ϑὑπα. 19 (1897) 
Ρ. 208 5αα. 20 οβδὺ ΤΊβίθητιβ δ]1τι5, οἵ. ΕΙΡΌΘΟΚ π. 298 
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κισχιλίων ἱππέων, λεηλατεῖν τὰ Καίσαρος. ἵνα ἀνασταίη. 

αὐτὸς δὲ παρῆλϑεν ἐς τὴν Περυσίαν ὡς ἐν ὀχυρᾷ πόλει 
χειμάσων, εἰ δέοι. μέχρι τοὺς περὶ τὸν Οὐεντίδιον 
ἀφικέσϑαι. ἐπ 

καὶ ὃ Καῖσαρ αὐτίκα μετὰ σπουδῆς ἅπαντι τῷ 8 
στρατῷ τὴν Περυσίαν ἀπετείχιξε χάρακι καὶ τάφρῳ, 

πεντήχοντα καὶ ξξ σταδίους περιιὼν διὰ τὸ τῆς πόλεως 

λοφῶδες καὶ σκέλη μαχρὰ ἐπὶ τὸν Τίβεριν ἐκτείνων, 

ἵνα τι ἐς τὴν Περυσίαν μὴ ἐσφέροιτο. ἀντεπονεῖτό γδ᾽ 

μὴν καὶ ὃ Δεύκιος, ἑτέροις ὁμοίοις χαρακώμασι καὶ τι 
τάφροις τὴν πέξαν ὀχυρούμενος τοῦ λόφου. καὶ Φουλ- 
βία Οὐεντίδιον καὶ Ἀσίνιον χαὶ ἅτήιον καὶ Καληνὸν 

ἐκ τῆς Κελτικῆς ἤπειγε βοηϑεῖν “ευκίῳ καὶ στρατὸν 

ἄλλον ἀγείρασα Πλάγκον ἔπεμπεν ἄγειν Δευκίῳ. Πλάγ- 

κος μὲν δὴ τέλος τοῦ Καίσαρος ἐς Ρώμην δὁδεῦον δὲε- 
ἐφϑειρεν" ᾿ἠσινίου δὲ καὶ Οὐεντιδίου σὺν μὲν ὄκνῳ καὶ 

διχονοίᾳ τῆς Ἀντωνίου γνώμης, διὰ δὲ Φουλβίαν ὅμως 
καὶ διὰ Μάνιον ἐς τὸν “εύκιον ἰόντων καὶ τοὺς ἀπο- 

χλείοντας βιαζομένων, ὁ Καῖσαρ ὑπήντα σὺν Ἀγρίππᾳ, 
φυλακὴν τῆς Περυσίας καταλιπών. οἱ δὲ οὔτε πῶ συμ- 3, 
βαλόντες ἀλλήλοις οὔτε σὺν προϑυμίᾳ χωροῦντες, ὃ 

μὲν αὐτῶν ἐς Ῥάβενναν, ὃ δ᾽ ἐς ᾿Δρίμινον, ὁ δὲ Πλάγ- 
κος ἐς Σπωλήτιον συνέφυγον. καὶ ὁ Καῖσαρ αὐτῶν. 

ἑκάστῳ στρατὸν ἐπιστήσας, ἵνα μὴ πρὸς ἀλλήλους συν- 
ἔλθοιεν. ἐς τὴν Περυσίαν ἐπανῆλθε καὶ μετὰ σπου- 3: 

2 ἐχυρᾷ οὕτὰ Υ βΒοτ. Μεπά. ὁ ἀπετείχισε ἃ γ περιιὼν] 
οοηυρίοαιι6 ὃ, ἀπᾷ8 περιλαβὼν οἱ. Μοπά., ἱπαῦ. 9 μὴ δηΐθ τι 
ΘΟ]]οοατὶ νοϊαὶϊν ΝάθΚ 123 Αὐούνην 6, στήιον ΟἹ 11 διχονοίᾳ 
{δι᾿ ἄγνοιαν γο] καὶ ἀγνοίᾳ» τῆς οἱ. Μοπά,, 8564 ᾿πϑθ]]16ρθ ἀπ 0685. 
ἀἰββθηβίββθ 80 Απϑίοηϊ! βοπῤθηθία 20 οὔτε ΒΚ., οὐδέ ᾿1Ότὶ 
28 Σπωλήτιον (16]., πωλήτιον (πωλίτιον Ὑ 6Χχ 6017. οὖ 8) ἰτ 

12 ἀθ 1,. ἀῶ Ι. ἢ Οαρίθομθ οορὶαὺ ὙΥΜΠ]ΘταΒ 1 Ρ. ὅ80 
τ. 814. 5θα ᾿ἱποουύαση δϑὺ ᾿ 
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δῆς τὰς τάφρους προσεσταύρου χαὶ ἐδιπλασίαξε τὸ 

 βάϑος καὶ πλάτος ὡς τριάκοντα πόδας ἀμφότερα εἶναι. 

᾿ τό τε περιτείχισμα ὕψου καὶ πύργους ἐπ᾽ αὐτοῦ ξυλί- 

᾿ς γοὺυς δι᾿ ἕξήχοντα ποδῶν ἵστη χιλίους καὶ πεντακοσί- 

πους" καὶ ἐπάλξεις τε ἦσαν αὐτῷ πυκναὶ καὶ ἡ ἄλλη 

 παρασχευὴ πᾶσα διμέτωπος, ἔς τε τοὺς πολιορχουμέ- 

᾿ ψοὺς καὶ εἴ τις ἔξωϑεν ἐπίοι. ἐγίγνετο δὲ ταῦτα σὺν 184 

᾿ πείραις πολλαῖς καὶ μάχαις, ἀκοντίσαι μὲν ἀμεινόνων 

᾿ ὄντων τῶν Καίσαρος. συμπλέκεσθαι δὲ τῶν Δευκίου 

τὸ μονομάχων" καὶ πολλοὺς ἔχτεινον συμπλεχόμενοι. 

Ἡ ὡς δὲ ἐξείργαστο πάντα τῷ Καίσαρι. λιμὸς ἥπτετο 18ῦ 
ε 

᾿ ̓
: 

" 
Ὶ 

δεν τνυυτι,:-. 

τοῦ “ευχίου. καὶ τὸ κακὸν ἤκμαξεν ἀχρίως ἅτε μηδὲν 

αὐτοῦ μηδὲ τῆς πόλεως κονκαβεσεαυασβένης. ὧν ὃ 

Καῖσαρ ὉΜΗΝΒΈΡΟΣ ἀκριβεστέρας τὰς ΨΈΣΟΧΝ ἐποίει. 

νουμηνίας δὲ ἔτους ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν οὔσης. 186 
᾿ φυλάξας ὁ Λεύκιος τὴν ἑορτὴν ὡς ἀμελείας τοῖς πολε-»" Καὶ 

 μίοις αἰτίαν ἐξέϑορε νυχτὸς ἐπὶ τὰς πύλας αὐτῶν ὡς 

διεχπαίσων ούνονε καὶ στρατιὰν ἐπαξόμενος ἑτέραν" 

πολλὴ γὰρ ἦν αὐτῷ πολλαχοῦ. ταχὺ δὲ τοῦ πλησίον 181 

3 ἐφεδρεύοντος τέλους καὶ τοῦ Καίσαρος αὐτοῦ σὺν ταῖς 

 στρατηγίσι σπείραις ἐπιδραμόντων, ὃ Δεύκιος μάλα 

᾿ ᾿ ὑψφλθναμω ἀγωνιξόμενος ἀνεώσϑη. τῶν δ᾽ αὐτῶν ἧμε- 188 

ρῶν ἐν Ῥώμῃ. τοῦ σίτου τοῖς στρατευομένοις φυλασ- 

᾿ δ μόν: τὸ ὝΜΗΤΟΣ τῷ πολέμῳ καὶ τῇ νίκῃ φανερῶς 

85 ἐπηρῶντο καὶ ἐς τὰς οἰκίας ἐστρέχοντες ἐπὶ ἐρεύνῃ 

᾿ σίτου, ὅσα εὕροιεν. ἥρπαξον. 
οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Οὐεντίδιον αἰδούμενοι λιμῷ κά- 189 

μνοντὰ Δεύχιον περιορᾶν, ἐχώρουν ἐς αὐτὸν ἅπαντες. 40α. Ο 
ΕΒ. 

΄- 

" 
ἴ: 1 προεσταύρου ἃ ὃ ἐπ᾽] ἐξ ἃ 12 ἀγρίως Β, ἀϑρόως 
ΟΥ͂Ι, αϊοξώη Ὁ 21 εα. κάμνοντα λιμῷ ἱ 

4 ἀ6 ἐαττῖθυβ οἵ. Οαταϊμαῦβοη, Απριυβύαβ 1,1 Ρ. 9ὅ 8ᾶῃ. 1 
᾿ : ἐρονν 
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βιαξόμενοι τοὺς Καίσαρος πανταχόϑεν αὐτοὺς περι- 
κειμένους καὶ ἐνοχλοῦντας. ὑπαντώντων δ᾽ αὐτοῖς 
Φγρίππου τε καὶ Σαλουιδιηνοῦ μετὰ δυνάμεως ἔτι πλεί- 

ονος, ἔδεισαν, μὴ κυκλωϑεῖεν. καὶ ἐς Φουλκίνιόν τι 
χωρίον ἐξέκλιναν, ἕξήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίους τῆς 5 

Περυσίας διεστηκός" ἔνϑα αὐτοὺς τῶν ἀμφὶ τὸν ᾿γρίπ- 
παν περικαϑημένων πυρὰ πολλὰ ἤγειραν, σύμβολα τῷ 

“ευκίῳ. καὶ γνώμην ἐποιοῦντο Οὐεντίδιος μὲν καὶ 

Ἀἀσίνιος βαδίξειν καὶ ὡς μαχούμενοι, Πλάγκος δὲ ἔσε- 
σϑαι μέσους Καίσαρός τὲ καὶ Ἀγρίππου, χρῆναι δ᾽ τὸ 

ἔτι καραδοκεῖν τὰ γιγνόμενα" καὶ ἐκράτει λέγων δ᾽ 
Πλάγκος. οἱ δ᾽ ἐν τῇ Περυσίᾳ τὰ μὲν πυρὰ ἰδόντες 
ἥδοντο. τῶν δ᾽ ἀνδρῶν βραδυνόντων εἴκασαν καὶ τούσ- 
δὲ ἐνοχλεῖσϑαι καὶ παυσαμένου τοῦ πυρὸς διεφϑάρ- 

ϑαι. ὃ δὲ Δεύκιος τοῦ λιμοῦ πιέζοντος ἐνυχτομάχησεν 15 

αὖϑις ἐκ πρώτης φυλακῆς ἐς ἕω περὶ ἅπαν τὸ περι- 

τείχισμα" καὶ οὐ δυνηϑεὶς ἀνέϑορεν αὖϑις ἐς τὴν Περυ- 
σίαν καὶ τὰς ὑπολοίπους συλλογισάμενος τροφὰς ἀπεῖπε 

δίδοσθαι τοῖς ϑεράπουσι χαὶ ἐφύλασσεν αὐτοὺς μηδ᾽ 

ἐχφυγεῖν, ἵνα μὴ γνωριμώτερον γένοιτο τοῖς πολεμίοις 30 

τὸ δεινόν. ἠλῶντο οὖν οἱ ϑεράποντες κατὰ πλῆϑος 
καὶ κατέπιπτον ἔν τὲ αὐτῇ τῇ πόλει καὶ μέχρι τοῦ 
σφετέρου διατειχίσματος. πόαν εἴ τινὰ εὕροιεν ἢ φυλ- 

λάδα χλωράν. νεμόμενοι. χαὶ τοὺς ἀποψύχοντας ὃ 

“Δεύχιος ἐς τάφρους ἐπιμήκεις κατώρυσσεν., ἵνα μήτξ 35 

1 τοὺς ἱπ Β οοΥν.. αὖ νἱαἀθίαγ, 6Χ τοῦ αὐτοὺς] αὐτὸν οἱ. 
Μυβρυ., ποη στϑοῦθ 4 τι] τεὶ ἵ πολλὰ πυρὰν 9 μαχό- 
μδνοι τοϑϊαὶϊῦ Μοπά., οοπύτω Βοτρ, ὑἶστοῦ. Ρ. 96 5α.., 4188. Ρ: ὅ7 
11 οὐ] οὐδὲν οὕτα ϑοην,. ταδὶ αὖ Μομηά., πὶ ᾿πῆηϊῦντβ ᾿πὐθτγοι αἰβϑϑῦ 
(Ῥροββὶβ διακόψαι γ6] βιάσασϑαι), αὖ 11}. ὁ. 110 οχέτ. Ἰορτθαν οὐκ 
ἤνυεν Ῥτοὸ οὐδὲν ἤνυεν, οἵ. οὔατα ΒοΙδΒ. δᾶ Οδ855. Ὁ. ἔν. 48, 2 
21 ἡλῶντο Βί, ἠλλῶντο, 5Βροα αἰίογῶῷ Ὁ ΒΌΡΥΘΒΟΙ. ἃ τη. 1, Υ͂ 
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καιομένων ἐπίδηλαν τοῖς ἐχϑροῖς γένοιτο, μήτε δηπο- 

᾿ς μένων ἀτμὸς καὶ νόσος. 

86 ἐπεὶ δὲ οὔτε τοῦ λιμοῦ τι τέλος ἦν οὔτε τῶν ϑανά- 14 

των, ἀχϑόμενοι τοῖς γιγνομένοις οἵ ὁπλῖται παρεκάλουν 

᾿ε τὸν Δεύκιον αὖϑις ἀποπειρᾶσαι τῶν τειχῶν. ὡς δια- 

᾿ς χόψοντες αὐτὰ πάντως. ὃ δὲ τὴν δρμὴν ἀποδεξάμενος. 140 

“οὐχ ἀξίως, ἔφη. “πρῴην τῆς παρούσης ἀνάγκης ἠγω- 

γνισάμεϑα᾽. καὶ νῦν ἢ παραδιδόναι σφᾶς ἢ τοῦτο χεῖ- 

ΠΟ ρὸν ἡγουμένους ϑανάτου μάχεσϑαι μέχρι ϑανάτου. 

π᾿ δεξαμένων δὲ προϑύμως ἁπάντων καί. ἵνα μή τις ὡς 

ἐν νυχτὶ πρόφασις γένοιτο. κατὰ φῶς ἄγειν σφᾶς κε- 

λευόντων. ὁ Δεύκιος ἦγε πρὸ ἡμέρας. σίδηρόν τε τειχο- 141 

μάχον εἶχον πολὺν καὶ κλίμακας ἐς εἴδη πάντα διε- 

σχευασμένας. ἐφέρετο δὲ καὶ τάφρων ἐγχωστήρια ὄργανα 

1τὸ χαὶ πύργοι πτυχτοί. σανίδας ἐς τὰ τείχη μεϑιέντες, καὶ 

βέλη παντοῖα καὶ λίϑοι. καὶ γέρρα τοῖς σκόλοψιν ἐπιρρι- 

πτεῖσϑαι. προσπεσόντες δὲ μεϑ᾽ ὁρμῆς βιαίου τὴν 148 

τάφρον ἐνέχωσαν καὶ τοὺς σταυροὺς ὑπερέβησαν καὶ 

τοῖς τείχεσι προσελϑόντες οἱ μὲν ὑπώρυσσον., οἵ δὲ 

φ τὰς κλίμακας ἐπῆγον. οἱ δὲ τοὺς πύργους" ἐνεχείρουν 

᾿ς τὲ ὁμοῦ καὶ ἠμύνοντο λίϑοις χαὶ τοξεύμασι καὶ μολυ- 

βδαίναις σὺν πολλῇ ϑανάτου καταφρονήσει. καὶ τάδε 149 

ἐγίγνετο κατὰ μέρη πολλά" ἐπειδὴ δέ τινας ... ἐς πολλὰ 

υρρυόρτσντ. 

κτοτεαν μέσον μην. ἀρὰ κρονφ λα ζοςς ἐπετ 

τινα τα 

μι μων. να. σαν οὐ“.«0Φ“πϑϑ σα Ὡς ὦ ὗν“ 

1ὅ πυκχτοὶ αἵ, πηκτοὶ οαϊαϊ Η. ϑίθρῃ. ἀθ οοπιθούυσϑ 
16 λίϑους 1 80 ἐνεχείρουν Βῖ, ἐπεχείρουν, αὖ νἱᾶρίιτ, ἃ Ὁ, 
ἐνεχύρουν Υ, οἵα. Ὁ 21 5α. μολιβδαίναις ΟἹ, ρα οὗ δ 1 
8 1091 28 Ἰδούπδτα βἰαύαϊυ βὅομν.., πὶ ρούϊαβ τινὰς ἀθ᾽θπάθτα 
οὐ Ῥ. δὅδ0, 2 δή που Ἰοσοπάμτη οββϑὺ, Βοο, ουτῃ Μοπᾶ. ορί που, ἰτη- 
ῬτοθὈΠΠ1οσ. Μαμπᾶ. 1086 δ1|1ὦ πϑπα ῬυοΘΌ1]Π1ὼ ὑδτηρύωντῦ ; Θοτητηϑ, 
αὐποα ροβὺ πολεμίοις ». ὅδ0, 1 ροβαρτυπὺ ΒΚ. οὐ Μοπᾶ., ἀβὶθυϊ 

ΨΉ Ὺ ᾿ Ἔν ὃν β ΡΞ ὰ 3 ᾿ 

πριρολευ εν οτοχονωσοδο Ἐς ἀν ΣΟ ΔΣΣ ΩΝΟΝΝ 

16 τοῖς σκόλοψιν] οἵ. Θαταΐμαυδβοη, Αὐρυβίθβ Π, 1 Ρ. 96 
άπ. 18 21 Ξα. μολυβδαίναις}] οἵ, Ζαπροηηθιβίου (νυν. δὰ ΤΥ 
ὃ 868) 1]. 6. 



550 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἐ. [δοἴϊινν, ΤῬΡογιιδέγυνη, 

40α.6. 

διαιρουμένοις τοῖς πολεμίοις ἀσϑενέστερα πάντα ἦν. 

100 ἐχκταϑεισῶν δέ που τῶν σανίδων ἐς τὸ τεῖχος, βία τότε 81 
μάλιστα ἐπικίνδυνος ἦν τῶν “ευκιανῶν ἐπὶ ταῖς σανίσι 

μαχομένων. καὶ βέλη πλάγια πάντοϑεν ἦν ἐς αὐτοὺς 
161 καὶ ἀκόντια. ἐβιάσαντο δὲ ὅμως καὶ ἐς τὸ τεῖχος ἐξ- ς 

ἥλαντο ὀλίγοι. καὶ αὐτοῖς εἵποντο ἕτεροι" καὶ τάχα ἄν 
τι ἐξείργαστο αὐτοῖς μετὰ ἀπονοίας. εἰ μή. γνωσϑέντος 

οὐ πολλὰ εἶναι τὰ τοιαῦτα μηχανήματα, οἱ ἄριστοι 

τῶν Καίσαρος ἐφεδρειῶν ἀκμῆτες ἐπήγοντο κεχμηχόσι. 
162 τότε γὰρ δὴ τῶν τειχῶν αὐτοὺς χατήρειψαν καὶ τὸ 

τὰ μηχανήματα συνέτριψαν καὶ ἔβαλλον ἄνωϑεν ἤδη 

σὺν καταφρονήσει. τοῖς δὲ τὰ μὲν ὕπλα καὶ τὰ σώ- 

ματα ὅλα συνεκέχοπτο, καὶ βοὴ σφᾶς ἐπελελοίπει. παρ- 
108 ἕμενον δ᾽ ὅμως τῇ προθυμίᾳ. ὡς δὲ καὶ τὰ νεκρὰ 

τῶν ἐπὶ τοῦ τείχους ἀνῃρημένων ἐσκυλευμένα κάτω τ 
διερριπτεῖτο, τὴν ὕβριν οὐκ ἔφερον, ἀλλὰ ἀνετρέποντο 
ὑπὸ τῆς ὄψεως. καὶ μικρὸν ἔστησαν ἀποροῦντες ὥσπερ 

164 ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν οἱ διαναπαυόμενοι. ὧδε δὲ 

αὐτοὺς ἔχοντας ἐλεῶν ὃ Λεύκιος ἐκάλει τῇ σάλπιγγι 

ἀναχωρεῖν. ἡσϑέντων δὲ τῶν Καίσαρος ἐπὶ τῷδε καὶ 30 
τὰ ὅπλα παταγησάντων οἷον ἐπὶ νίκῃ, ἐρεϑισϑέντες οἱ 

τοῦ Δευκίου τὰς κλίμακας αὖϑις ἁρπάσαντες (οὐ γὰρ 

ἔτι πύργους εἶχον) ἔφερον ἐς τὰ τείχη μετὰ ἀπονοίας, 

οὐδὲν ἔτι βλάπτοντες" οὐ γὰρ ἐδύναντο. περιϑέων δ᾽ 
αὐτοὺς ὃ Λεύκιος ἐδεῖτο μὴ ψυχομαχεῖν ἔτι καὶ οἰμώ- 35 
ξοντας ἀπῆγεν ἄκοντας. 

2 τότε] τε οἱ. Μϑῃᾶ., ποῃ σθοῖδ 8 φτῶφ» ἐπὶ οἱ. Μοπα., 
Βρα οὗ 824 1 8 172 18 ὅλα] βδύηυμΐ ΟἉ, 1. 6. ἅμα γ6] ὁμοῦ, αυοᾶ 
Ῥτιδθίδσθραὺῦ Κυθῦβ, Ῥχδθροβι ϊομβδαγοιρ. Ὁ. 48 δᾶπ. 1, βίῃ 
οδαβῶ βοὴ] βοὴ ἔ, πνοὴ γ6] βία οἱ. Μυβρτ. 2ὅ Βα. οἰμώ- 
ἕοντας ἀπῆγεν ἄκοντας] διιβρίγαρέθ8. ᾿γνοϊξοδᾳια α ργαοῖίο αϑατοτέ 
Ο,, ἀπᾶθ {καὶ ἄκοντας ἔἕοτύ. βου] θοπάπιϊῃ 



Ι [ 1. Αηΐ. ηνϑϊτξο8 ἀρρεϊαι }] ἘΜΦΎΛΙΩΝ ἙἘ. 551 

8 τὸ μὲν δὴ τέλος τῆσδε τῆς τειχομαχίας, ἐχϑυμοτά- 

τῆς γενομένης, ἐς τοῦτο ἐτελεύτα' ὁ δὲ Καῖσαρ. ἵνα 

μὴ αὖϑις ἐπιτολμήσειαν οἱ πολέμιοι τοῖς τείχεσι, τὴν 

᾿ στρατιάν, ὅση τοῖς γιγνομένοις ἐφήδρευε, παρ᾽ αὐτὸ 

τὸ τεῖχος ἵδρυσε καὶ ἐδίδαξεν ἀναπηδᾶν ἐς τὸ τεῖχος 

ἄλλους ἀλλαχοῦ κατὰ σύνϑημα σάλπιγγος" συνεχῶς 

ἶ τε ἀνεπήδων οὐδενὸς ἐπείγοντος. ἵνα διδαχή τε σφίσι 

᾿ χαὶ φόβος εἴη τοῖς πολεμίοις. ἀϑυμία δὲ ἐπεῖχε τοὺς 

τοῦ ΜΔευκίου. καί, ὅπερ ἐν τοῖς τοιούτοις εἴωϑε γίγνε- 

Β΄. τῆς φυλακῆς οἱ φύλακες ἠμέλουν ἐκ δὲ τῆς 

ἀμελείας αὐτομολίαι πολλῶν ἐγίγνοντο. καὶ οὐχ οἱ 

᾿ ἀφανέστεροι τοῦτο μόνοι, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡγεμονικῶν 

} τινες ἔδρων. ἐνεδίδου τε ὃ Δεύκιος ἤδη πρὸς δια- 

᾿ λύσεις ἐλέῳ τοσοῦδε πλήϑους ἀπολλυμένου, ἐχϑρῶν 

᾿" τινῶν Καίσαρος περὶ σφῶν δεδιότων ἔτι ἐπεῖχεν. 

ὡς δὲ ὁ Καῖσαρ ὥφϑη τοὺς αὐτομόλους φιλανϑρώπως 

ΐ ἐχδεχόμενος καὶ πλείων ὁρμὴ πᾶσιν ἐς τὰς διαλύσεις 

ἶ ἐγίγνετο, δέος ἥπτετο τοῦ Λευκίου. μὴ ἀντιλέγων ἐκχ- 

9 δοϑείη. γενομένης οὖν τινος ἐς τοῦτο πείρας καὶ ἐλπί- 

30 δὸς οὐκ ἀηδοῦς, τὸν στρατὸν συναγαγὼν ἔλεξεν ὧδε" 

“γνώμη μὲν ἦν μοι τὴν πάτριον ὑμῖν ἀποδοῦναι πολι- 

τείαν, ὦ συστρατιῶται. τυραννίδα τὴν τῶν τριῶν ἀν- 

᾿ δρῶν ἀρχὴν ὁρῶντι καὶ οὐδ᾽, ἐφ᾽ ἧ συνέστη προφάσει. 

Κασσίου καὶ ΞΌΆΨΩΟΝ τεϑνεώτων διαλυϑεῖσαν. Ζ4επί- 

»" δου γὰρ τὸ μέρος τῆς ἀρχῆς ἀφῃρημένου καὶ Ἀντωνίου 

ἶ πορρωτάτω χρήματα συλλέγοντος. εἷς οὗτος ἅπαντα 

πρὸς τὴν ἑαυτοῦ γνώμην διῴκει, τὰ δὲ πάτρια Ῥω- 

᾿ μαίοις πρόσχημα μόνον ἦν καὶ γέλως. ἅπερ ἐγὼ μετα- 

ἔ δ ἐδίδαξαν Β 9 ἐν τοῖς τοιούτοις] ἐν τούτοις ὶ 1ὅ (αἰδοῖΣ 
Ϊ ἔτι γ6] βίτη. οἱ. Μεπά., ἱπαῦ.; ον δὐϊδτη ῃπἰαύατη 22 τὴν ὁπ. Ὁ 

Ἷ 

22 58α. ἀνδρῶν οὕτῃ Ὕ οπι. Μομά. 28 Βα. μεταβαλλεῖν (810) ἢ 
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δ59 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἐ. [1,. Δηὲ. ηυϊέξοβ αρροϊαὶ ὦ 

βάλλειν ἐς τὴν ἄνωϑεν ἐλευϑερίαν τὲ καὶ δημοκρατίαν 
ἐπινοῶν ἠξίουν τῶν ἐπινικίων διαδοϑέντων ἐκλυϑῆ- 

ναι τὴν μοναρχίαν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔπειϑον, ἐπειρώμην 
ἐπὶ τῆς ἐμῆς ἀρχῆς καταναγχάσαι. ὃ δέ με τῷ στρατῷ 

διέβαλλε, κωλύειν τὰς κληρουχίας ἐλέῳ τῶν γεωργῶν" 5 
καὶ τὴν διαβολὴν ἐγὼ τήνδε ἠγνόησα ἐπὶ πλεῖστον. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπιγνοὺς ἐπίστευσά τινα πιστεύσειν, ὁρῶντα 
τοὺς οἰκιστὰς χαὶ παρ᾽ ἐμοῦ δεδομένους, οἵ μεριεῖν 
ἔμελλον ὑμῖν τὰς κληρουχίας. ἀλλὰ ἐδημαγώγησε γάρ 

τινας ἡ διαβολή. καὶ πρὸς ἐκεῖνον ᾧχοντο πολεμήσον- τὸ 

τες ὑμῖν, ὡς νομίζουσι. σὺν χρόνῳ δ᾽ εἴσονται στρατευ- 
σάμενοι καϑ'’ αὑτῶν. ὑμῖν δ᾽ ἐγὼ μαρτυρῶ μὲν ἕλο- 

μένοις τὰ ἀμείνονα καὶ ὑπὲρ δύναμιν κακοπαϑήσασιν, 
ἡττήμεϑα δὲ οὐχ ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἀλλὰ τοῦ λιμοῦ," 

ἃ δὴ καὶ πρὸς τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν ἐγκαταλελείμ- τὸ 

μδϑα. ἐμοὶ μὲν δὴ καλῶς εἶχεν ἀγωνίσασϑαι μέχρι 
τοῦ τελευταίου δαίμονος ὑπὲρ τῆς πατρίδος" καλὸν 

γάρ μοι τὸν ἔπαινον ἐπὶ τῇ γνώμῃ καὶ τὸ τέλος ἐποίει" 

οὐχ ὑφίσταμαι δὲ δι’ ὑμᾶς. οὺς τῆς ἐμῆς προτίϑημι 

εὐχλείας. πέμψω δὴ πρὸς τὸν χεχρατηκότα καὶ δεή- 30 
σομαν ἐμοὶ μὲν ἀντὶ πάντων ὑμῶν εἰς ὃ ϑέλει κατα- 

χρήσασϑαι μόνῳ. ὑμῖν δὲ ἀντ᾽ ἐμοῦ ἀμνηστίαν δοῦναι. 
πολίταις τε οὖσιν αὐτοῦ καὶ στρατιώταις ποτὲ γενο- 

μένοις καὶ οὐδὲ νῦν ἀδικοῦσιν οὐδὲ πολεμήσασιν 

ἄνευ καλῆς αἰτίας οὐδὲ ἡσσημένοις πολέμῳ μᾶλλον 35 

ἢ λιμῷ". 
τ ἢ πισεξόσειν οτα; δἴ Ὁ ὁρῶν 16 8 τοὺς ἴοτύ. 6Χ ῥτδθ-. 
οοραρηὐὶ βυ!]]αρῶ τὰ ογὔατη οἱ, Μϑηᾶ. 00]]. 8 182, 504 ἀυύϊου 8 ΓΘΥΥῚ 
Ῥοὐθϑὺ 11 δ᾽ εἴσονται Υ οὗ, ο ἴῃ Τᾶ8. ὁχ α, Β, δείσαντες 10, 
80α [5 1ὴ τηρ΄ δὲ εἴσοντες 12 αὑτῶν Ο. ἑαυτοὺς ἱ 1ὅ5α. ἐγκα- 
ταλελείμεϑα, 868 αἰύοτῶ μὶ Βαρταβοσ, Β 21 ὃ] ὅ τι οἱ. Νῦοκ 
22 δὲ] τ Υ 2ὅ ἡσσημένης Β, 504 οχίχοτηδ 5ΥΠ 686 ς ἴἢ εὖ 
οογγθοίδ οὖ αἰΐθσω ς δα ἀϊῦω πθαὰθ ἔδιηθη ἡ ἴῃ ὁ τηυύαῦῶ οβῦ 



ἰοφαξὶ αὐ Οαε8. πιυϊξέιυυέιιγ"] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἐ. δῦ 

40 ὃ μὲν οὕτως εἶπε καὶ εὐθὺς ἔπεμπε τρεῖς ἐπιλεξά- 
ὠξνος ἔκ τῶν ἀρίστων" ἡ δὲ πληϑὺς ἀνῴμωζον. οἱ 

μὲν ἑαυτῶν χάριν, οἱ δὲ τοῦ στρατηγοῦ. γνώμῃ μὲν 

ὁμοῦ σφίσιν ἀρίστου καὶ δημοχρατιχοῦ φανέντος. ὑπὸ 

5 δ᾽ ἐσχάτης ἀνάγχης ἡττημένου. οἵ δὲ τρεῖς ἐντυχόν- 

τες τῷ Καίσαρι ἀνεμίμνησκον τοῦ γένους τῶν ἜΘ 

ἑνὸς ἑχατέροις ὄντος καὶ στρατειῶν ὁμοῦ γενομένων 

καὶ φιλίας τῶν ἐπιφανῶν καὶ ἀρετῆς προγόνων, οὐκ 

᾿ς ἐς ἀνήκεστον τὰς διαφορὰς προαγαγόντων᾽ ὅσα τε εἶ- 

τὸ χὸς ἦν ἄλλα ἐπαγωγά, τούτοις ὅμοια. ἔλεγον. ὃ δὲ 

᾿ς Καῖσαρ εἰδὼς τῶν πολεμίων τοὺς μὲν ἀπειροπολέμους 

: ἔτι. τοὺς δὲ κληρούχους γεγυμνασμένους ἔφη τεχνάξων 

τοῖς ὑπ’ Ἀντωνίῳ στφανευσωμέψοιξ διδόναι τὴν ἀμνη- 

᾿ς στίαν. ὡς χάριν ἐκείνῳ φέρων. τοὺς δ᾽ λένε ἐπι- 

ιρ τρέπειν σφᾶς ἑαυτῷ προσέτασσεν. ταῦτα μὲν εἶπεν 

ἅπασιν. ἰδίᾳ δὲ ἕνα τῶν τριῶν ἀπολαβών, Φούρνιον, 

ἐς μείξονα φιλανθρωπίαν ἐπήλπισε τοὺς περὶ Δεύκιον 

χαὶ τοὺς ὥδδπον χωρὶς τῶν ἰδίων ἐχϑρῶν ἑαυτοῦ. 

41 οἵδε οὖν οἱ τοῦ Καίσαρος ἐχϑροί, τὴν ἰδία γενο- 
30 μένην ἔντευξιν τοῦ Φουρνίου ὑπονοοῦντες ἐπὶ σφίσι 

γενέσθαι. αὐτόν τε τὸν πνϑμνιὸν ἐλοιδόρουν ἐπαν- 

ελθόντα καὶ τὸν Δεύκιον ἠξίουν ἢ σπονδὰς αὖϑις αἷ- 

τεῖν ὁμοίας ἅπασιν ἢ πολεμεῖν μέχρι ϑανάτου" οὐ γὰρ 

Ἵ ἴδιόν τινι τὸν πόλεμον, ἀλλὰ κοινὸν ὑπὲρ τῆς χροός 

56 δος γεγονέναι. καὶ ὃ Δεύκιος ἐπήνει μὲν ἐλεῶν ἄν- 

β δρας ὁμοτίμους χαὶ πέμψειν ἔλεγεν ἑτέρους, οὐδένα 

δὲ εἰπὼν ἀμείνονα ἔχειν ἑαυτοῦ, εὐθὺς ἄνευ κήρυκος 

τυλγαβνρεεονς Ἷ 

᾿ 
ῷ 

ὅ ἡττωμένου Υ οἷ, η ΒΌΡΙΘ ὦ 86α., Β θ τῶν στρατη- 
᾿ς γῶν Ὁ 9 προαγόντων οἱ. Μοπά. 1ὅ προστάσσειν νοτίϊ (, 
᾿ς δὖ οἰΐατη ᾿τηροτῆ. θοπῦχα 16 ἐη: δογμιϑρεοοίν, οηιρίμηι Ὁ, πἀπᾶθ 

{ἐν ἅπασιν οἱ. ϑοῖνπ., ἱπαΐ. 18 ἑαυτοῦ] αὐτοῦ Κ 19 ἰδίαν 1 
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δῦ4 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἑ. [1..ὄ 4πό. αὐ Οα68. 86 φοἩ εν 

ἤει, προϑεόντων αὐτοῦ δρόμῳ τῶν ἀπαγγελούντων 
Καίσαρι κατιέναι Αεύκιον. ὃ δὲ αὐτίχα ὑπήντα. ἕω- 
ρῶντο οὖν ἀλλήλοις ἤδη μετὰ τῶν φίλων καὶ περι- 

φανεῖς ἦσαν ἀπὸ τῶν σημείων καὶ τῆς στολῆς οὔσης 

ἑκατέρῳ στρατηγικῆς. καὶ ὃ Δεύκιος ἀποθέμενος τοὺς δ 
φίλους ἤει σὺν δύο ῥαβδούχοις μόνοις. ἐπιδεικνὺς ἅμα 

τὴν γνώμην ἀπὸ τοῦ σχήματος" καὶ ὃ Καῖσαρ συνεὶς 

ἀντεμιμεῖτο ἐς δεῖγμα καὶ ὅδε τῆς εἰς τὸν “εύκιον 

εὐνοίας ἐσομένης. ὡς δὲ καὶ σπεύδοντα εἶδε τὸν Δεύκιον 

παρελθεῖν ἐς τὸ Καίσαρος χαράκωμα, ἵνα καὶ τῷδε τὸ 
φαίνοιτο ἑαυτὸν ἐπιτρέπων ἤδη, προλαβὼν ὃ Καῖσαρ 

ἐξῆλϑε τοῦ χαρακώματος. ἵνα ἐλεύϑερον εἴη τῷ “Δευκίῳ 

βουλεύεσθαί τε καὶ χρίνειν ἔτι περὶ αὑτοῦ. τοιάδε 

ἀλλήλοις προσιόντες ἀπό τε τῆς στολῆς καὶ τῶν σχη- πὰ 
μάτων προαπεδείκνυντο. ὡς δὲ ἐπὶ τὴν τάφρον ἀφ- 4 

ίκοντο. προσηγόρευσάν τε ἀλλήλους καὶ ὁ Δεύκιος ἔφη" 
“εἰ μὲν ξένος ὧν ἐπολέμησα, ὦ Καῖσαρ, αἰσχρὰν ἂν 
τὴν τοιαύτην ἧσσαν ἡγούμην καὶ αἰσχίονα ἔτι τὴν 
παράδοσιν" καὶ τῆσδε τῆς αἰσχύνης εἶχον ἀπαλλαγὴν 

εὔχολον παρ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐπεὶ δὲ πολίτῃ διηνέχϑην καὶ 50 

ὁμοτίμῳ καὶ ὑπὲρ τῆς πατρίδος, οὐκ αἰσχρὸν ἡγοῦμαι 
μετὰ τοιᾶσδε προφάσεως ὑπὸ τοιοῦδε ἡσσῆσϑαι. καὶ 

τάδε λέγω οὐ παραιτούμενος παϑεῖν, ὅ τι ϑέλοις (διὰ 

γάρ σου τοῦτο ἐς τὸ στρατόπεδον τὸ σὸν ἄνευ σπον- 

4 σημείων] ὁμοίων ἱ ὅ ἀποϑέμενος {τὴν στρατηγικὴν 
στολὴν καὶ ἀποπεμψάμενος» τοὺς φίλους οἱ. Μοπᾶ., ὈΘη6 ῬτΟΡΌΘΓ 
γουῦῶ ἀπὸ τοῦ σχήματος (ν. 1), 564 νοΙὈ 18 τὴν στρατηγικὴν στολὴν 
ΘΧ αϑὰ ΑΡΡ. ἔοτῦ. οατθυῖ ρούθβὺ; ργὸ ἀποπεμψάμενος ρῬούαϊύ οὐΐδη 
ὑπολιπόμενος, οὗ. 8 181 θ ἅμα] ἄρα οἱ. Μοπα. 1 Καῖσαρ] 
καί (πῃ οχίγ. γ., οὐηΐβθο σαρ)ὴ Β 9 καὶ ἃηίθ σπεύδοντα δα]! 
ΘΧ Β 18 αὑτοῦ, Β6ἃ οοΥΥ. ὁΧχ αὐτοῦ, Β(Υ 1) 14 5α. τοῦ σχή- 
ματος τα] Μοπηᾶ., ποι γθοῦθ, ορί που οατῃ Κυδθῦ Ρ. 4 11 εἰ μέν β 
{σοι ξένῳ ὄντι οἱ. Μοπά., αὖ οαγθ εἰδύθῃαη 24 σοι Β, τοι Υἱ β 



Εἴὼ ΓΖ. «ἀπίοηῖὲ ογαΐϊο] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἐ. δοῦ 
τῷ 40α.Ο. 

δῶν ἱέμην), ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς ἄλλοις αἰτήσω συγγνώμην 

δικαίαν τε καὶ τοῖς σοῖς πράγμασι συμφέρουσαν. δεῖ 118 

δέ μὲ τοῦτο ἐπιδεικνύντα διελεῖν τὸν λόγον ὑπέρ 

τε ἐκείνων χαὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ. ἵνα μόνον ἐμὲ τῶν γεγο- 

πνότων αἴτιον ἐπιγνοὺς εἰς ἐμὲ τὴν ὀργὴν συναγάγηῃς. 

μὴ νομίσῃς δὲ ἐλεγχϑήσεσϑαι μετὰ παρρησίας (ἄκαιρον 

᾿ γάρ). ἀλλὰ μετὰ ἀληϑείας. ἧς οὐκ ἔνι μοι χωρὶς εἰπεῖν. 

8 ἐγὼ τὸν πρὸς σὲ πόλεμον ἠράμην. οὐχ ἵνα σὲ καϑ- 119 

ἑλὼν διαδέξωμαι τὴν ἡγεμονίαν, ἀλλ ἵνα τὴν ἀριστο- 

τὸ χρατίαν ἀναλάβω τῇ πατρίδι. λελυμένην ὑπὸ τῆς τῶν 

ΐ τριῶν ἀρχῆς. ὡς οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἀντείποις" καὶ γὰρ ὅτε 

συνίστασϑε αὐτήν, ὁμολογοῦντες εἶναι παράνομον, ὡς 

ἀναγκαίαν χαὶ τ βαθριε ας ὑεέδεσθε, Κασσίου καὶ 

᾿ Βρούτου περιόντων ἔτι χαὶ ὑμῶν ἐκείνοις οὐ δυνα- 

15 μένων συναλλαγῆναι. ἀποθανόντων δὲ ἐκείνων. οἱ τὸ 180 

τῆς στάσεως περεζοιόν ἦσαν. καὶ τῶν ὑπολοίπων. εἴ 

τινα λείψανα ἔστιν, οὐ τῇ πολιτείᾳ πολεμούντων, ἀλλὰ 

ὑμᾶς δεδιότων, ἐπὶ δὲ τούτῳ καὶ τῆς πενταετίας παρ- 

τούσης, ἀνακῦψαι τὰς ἀρχὰς ἐπὶ τὰ πάτρια ἠξίουν. οὐ 

30 προτιμῶν οὐδὲ τὸν ἀδελφὸν τῆς πατρίδος, ἀλλ᾽ ἐλπί- 

ἔων μὲν ἐπανελθόντα πείσειν ἕχόντα., ἐπειγόμενος δὲ 

᾿ ἐπὶ τῆς ἐμῆς ἀρχῆς γενέσϑαι. καὶ εἰ κατῆρξας σύ, μό- 181 

Ε γος ἂν χαὶ τὴν δόξαν εἶχες. ἐπεὶ δὲ δή σε οὐκ ἔπει- 

Ο ϑὸν, ᾧμην ἐλϑὼν ἐπὶ Ῥώμην καὶ ἀναγχάσαι. ΠΕ 

3. τὲ ὧν καὶ γνώριμος καὶ ὕπατος. αἱ μὲν αἰτίαι. δι᾽ ἃς 185 
Σ ν 

ἐπολέμησα. αὗται μόναι. καὶ οὔτε ὃ ἀδελφὸς οὔτε “ὦ 
Υ 
Ἵ ὅ ὀργὴν] ὁρμὴν Β ἴ τ0}} οβθπαθτθ ἴπ ΘΟ]]οο δύο Θ ΥΘΙΌΙ 
᾿ χωρὶς, οὗ. Ζοσαϊκ ρῥ. δῦ Ὡ (ὅμως ὡς οἱ. Η. ϑύθρΗ. 18 πρὸς 
᾿ καιρὸν τηδ]τῖύ Η. ϑίδβρῃ., ργϑϑύθυ. σὑϑῖὰ 22 ταῦτα γενέσϑαι 
πηϑ]τῦ Μοπμα., οὗ Δ 1 ξ 228 24 Ῥώμην) ῥώμην οἱ. Μύθρυ., 
αποα ἐδηθη νἱχ Ποοσθ οὕτη Μοεπᾶ. Ῥαΐο, οὗ 8 117 δαὺ κἂν 
ΟΡΙΟ χαὶ δυὖὺ ἀναγκάσειν Βουθοηάστη οἱ. Μοπᾶ., μποο Ὀ6Π8 



40α. Ο. 

188 

184 

18 

186 

ὍΝΑΣ ἐπν ἢ 

δ06 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἑ. [1.. ΑἩἱονὲ ογαίίο. 

νιος οὔτε Φουλβία. οὔτε ἡ κληρουχία τῶν ἐν Φιλίπποις 

πεπολεμηκότων οὔτε ἔλεος τῶν γεωργῶν τὰ χτήματα 
ἀφαιρουμένων. ἐπεὶ κἀγὼ τοῖς τοῦ ἀδελφοῦ τέλεσιν 
οἰκιστὰς ἔδωκα. οἱ τὰ τῶν γεωργῶν ἀφαιρούμενοι τοῖς 

στρατευσαμένοις διένεμον. ἀλλά μὲ σὺ τήνδε τὴν δια-᾿ 
βολὴν αὐτοῖς διέβαλλες, τὴν αἰτίαν τοῦ πολέμου μετα- 
φέρων ἐπὶ τὴν κληρουχίαν ἀπὸ σαυτοῦ. καὶ τᾷ δὲ μά- 

λιόστα αὐτοὺς ἑλὼν ἐμοῦ χεχράτηκας᾽ ἀνεπείσϑησαν 
γὰρ πολεμεῖσϑαί τε ὑπ’ ἐμοῦ καὶ ἀμύνεσϑαί μὲ ἀδὲ- 
χοῦντα. τεχνάξειν μὲν δή σε ἔδει πολεμοῦντα᾽ νική- τ 

σαντα δέ. εἰ μὲν ἐχϑρὸς εἶ τῆς πατρίδος, κἀμὲ ἡγεῖ- 

σϑαι πολέμιον. ἃ ἔδοξα συνοίσειν αὐτῇ, βουληϑέντα 
μέν. οὐ δυνηϑέντα δὲ διὰ λιμόν. ᾿ 

λέγω δὲ ταῦτα ἐγὼ ἐγχειρίξων μὲν ἐμαυτόν σοι, 4 

καϑάπερ εἶπον, εἷς ὅ τι ϑέλοις, ὑποδεικνὺς δέ, οἷα καὶ 1 

πρότερον καὶ νῦν ἐφρόνησα περὶ σοῦ καὶ φρονῶν ἔτι 

μόνος ἀφικόμην. καὶ περὶ μὲν ἐμοῦ τοσαῦτα᾽ περὶ δὲ 
τῶν φίλων καὶ τοῦ στρατοῦ πὰντός. εἶ μὲν οὐχ ὑπο- 

πτεύσεις μὲ λέγοντα. συμβουλεύσω τὰ σοὶ μάλιστα ὠφε- 

λιμώτατα, μηδὲν δεινὸν αὐτοὺς ἐργάσασϑαι διὰ τὴν 5 
ἐμὴν χαὶ σὴν φιλονιχίαν, μηδὲ ἄνθρωπον ὄντα καὶ 
τύχῃ χρώμενον, οὐ βεβαίῳ πράγματι, κωλῦσαι τοὺς 

2 ἔλεος γεωργῶν τῶν τὰ οἷο. οἱ. ΝΆθοΚ, 56 οὗ δὰ 18 112 
6 διέβαλες Υ 8 κεχρατήκασιν 10 9 με {δεῖν οἱ. Η. Βύθρβ., 
ἱππαύ. 10 8ᾳ. νικήσαντα] νικῆσαι 1, ὑπᾶ6 νικήσας οἱ. Μοπᾷ., 
ἴω αὖ ἡγεῖσϑαι νἱοθ ἱτηρθυδύϊν! ροβιίθατη βββϑῦ 11 βα. Ἰθουηδηη 
βίαδυϊθ Νδῦοκ 18 μέν οτῃ. 1 οὐ δυνηϑέντα οτι. 16 
16 πρότερον ἐφρόνησα περὶ σοῦ καὶ νῦν φρονῶν ἔτι οἱ. Νδῦοξκ, 
αὔδ τηαὐοίΐομθ θυ οσθχη δια οἰ ι8 ἀθ]ογθίασ, 564 γι ἀϑύαν ρϑυυ πο γ8 
πρότερον δα ἰθιηροτῶ δηΐθ Ὀ6]]ὰτη Ῥουαβίηθτη, νῦν δα ὑθιωρογδ 
Ὅ6111 ᾿ρβίαβ, φρονῶν ἔτι δὰ ὕθτηρτιβ, αὰὸ Γπιοῖπαβ οατα Οοἰανίθηο 
αρὶὺ 19 συμβουλεύω οὐτὰ ἱ 5ΒοΥ. Μεπᾶ. 21 τὴν δηΐθ σὴν 
δαᾷ. Ο. 46]. Μεπά. 22 χωλῦσαι ὁΧχ κολάσαι οοΥΥ., ὦ οὔ νυ ἃ 
τη. 1 βαρσᾶβου., Ὁ Υ 

Ἐπ)". 



᾿ Παεεαγία γοβροη 810} ἘΜΦΥΔΙΩ͂Ν Ε. 551 

ὴῈ : 4θα. Ο. 
᾿χινδυνεύειν ἐν τύχαις ἢ χρείαις ἐθελήσοντάς ποτε ὑπὲρ 

σοῦ. μαϑόντας ἐκ τοῦδε τοῦ σοῦ νόμου δυσέλπιστον 

 σώξεσϑαι μὴ χατορϑοῦσιν. εἰ δὲ ὕποπτος ἢ ἄπιστος 181 

ἐχϑοοῦ πᾶσα συμβουλή, οὐκ ὀκνῶ καὶ παρακαλεῖν δὲ 

δ μὴ τοὺς φίλους τίνυσϑαι τῆς ἐμῆς ἁμαρτίας καὶ τύχης, 

ἀλλ᾽ εἰς ἐμὲ συναγαγεῖν πάντα, τὸν πάντων αἵτιον. 

ἀφ᾽ ἧς δὴ γνώμης αὐτοὺς ὑπελιπόμην, ἵνα μὴ δόξαιμι. 

σοὶ τάδε λέγων ἐχείνων ἀκουόντων, ὑπὲρ ἐμαυτοῦ 

 τεχνάξων εἰπεῖν" 
(ὅ τοιαῦτα δὲ ὁ ΘΗ, τοῦ Λευκίου καὶ σιωπήδσαντος 188 

ὁ Καῖσαρ ἔλεξεν" “᾿ ἄσπονδον μέν σε κατιόντα πρὸς ἐμὲ 

" ὁρῶν. ὦ Δεύκιε, κήνγησα τῶν ἐμῶν ἐρυμάτων ἔτι 

 ἐχτὸς ὄντι χατὰ σπουδήν, ἵνα ἔτι μόνοι ὧν σεαυτοῦ 

!  λδϑοια καὶ λέγοις καὶ πράττοις. ἃ νομίξεις ὅοι συν- 

- οἔσειν. ἐπεὶ δ᾽. ὅπερ ἐστὶ τῶν ἀδικεῖν ὁμολογούντων, 

δαυτὸν ἡμῖν ἐπιτρέπεις. οὐδὲν ἔτι δέομαι διελέγχειν, 

ὅσα σὺν τέχνῃ μου κατεψεύσω. ἐξ ἀρχῆς δέ με βλάψειν 189 

ἑλόμενος καὶ νῦν ἔβλαψας. σπονδὰς γάρ μοι τιϑέμενος 

ἔτυχες ἂν ἠδικημένου καὶ νενικηκότος" ἄσπονδον δὲ 

'ο σαυτόν τε χαὶ τοὺς φίλους ἐπιτρέπων ἡμῖν καὶ τὸν 

στρατόν, ἀφαιρῇ μὲν πᾶσαν ὀργήν. ἑφιρῇ δὲ καὶ τὴν 

ἐξουσίαν. ἣν σπενδόμενος ἂν ἔδωκας ὑπ᾽ ἀνάγκης. συμ- 190 

πέπλεχται γὰρ οἷς ἄξιον ὑμᾶς παϑεῖν, τὸ προσῆκον 

ὧν ἐμὲ δίκαιόν ἐστι ποιεῖν. ὃ δὴ προτιμήσω διά τὲ 

ἢ 1 ἐθελήσαντάς ποτε ἡ 8 .{τὸν» σώξεσϑαι οἱ. Μεπά., Βρᾶ 
οὗ δ 18 404 ὅ τίνυσϑαι ἴ, τίννυσϑαι οοἰο1] 10 δὲ ἀε]ουὶ 
᾿ς νοϊαϊύ Μοπά,, βθα οὗ 8α 1 8ὶ 81 18 ὄντι ϑὅοιν., ὄντα ΟἹ, αὐοᾶ 
 ἐτυβίτα ἀοίοπαοραὺ ΤΟΌΘΟΚ δὰ Αἴδο. 802 ῃ. 2915, ἂθ ἐοίο ἴοθὸ 
᾿ς ἔαϊδβα τϑξοσθμβ (Μθη4) 17 βλάψαι Ξογ. Μεπά. (οξ. Υ͂ 8.282), οοπύτ 

Ζοσαῖκ Ὁ. ὅϑ, ααἱ οΟὉ Βἰαύστη ᾿τηρτοθδῦ; ν. οὐϊδτη Κυῖσου δὰ Το. 
δ .27..2 18 μοι οἵα. Ὁ 22 ἔδωκας ὅομν., ἔδωκα ᾿θτὶ 
98 588. τὸ προσῆκον ὧν] 5850. Νϑιοκ οὐ Μοπά., ἴατο; τὸ προσῆκον 

᾿ς 46]. Μύυβρτ., 564 ἔπτη ουτὰ ϑομν. ἀρβί ἀογατθτη ἃ (νοὶ ἅπερ) Ῥτὸ 
᾿ς ὧν; ἴοτί. βου οπάστῃ τὸ προσῆκον, ὅπερ ἐμὲ οἷο. 

ὐβχος 



δὃ8 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Ε. [1.. Δπέ. οαογοίίιι8 86 ἀοαϊε 
40α. Ο. 

τοὺς ϑεοὺς καὶ δι’ ἐμαυτὸν καὶ διὰ σέ, ὦ Δεύκιξ. καὶ 

οὐ ψεύσω δὲ τῆς προσδοκίας, ἣν ἔχων περὶ ἐμ[ αυτ]οῦ 
κατελήλυϑας᾽". 

191 ταῦτα μὲν ἔλεξαν ἀλλήλοις, ὡς ἐκ τῶν ὑπομνημά-, 

τῶν ἦν ἐς τὸ δυνατὸν τῆσδε τῆς φωνῆς μεταβαλεῖν ε 

τεχμαιρομένῳ τῆς γνώμης τῶν λελεγμένων. καὶ διὲ- 
ἐκρίϑησαν. ὃ μὲν Καῖσαρ ἐν ἐπαίνῳ καὶ ϑαύματι τὸν 
“ξύκιον ἔχων. οὐδὲν ὡς ἐν συμφοραῖς ἀγεννὲς οὐδ᾽ 

ἀσύνετον εἰπόντα, ὁ δὲ Δεύκιος τὸν Καίσαρα τοῦ τε 

ἤϑους καὶ βραχυλογίας. οἱ λοιποὶ δ᾽ ἐτεχμαέροντο τ 
τῶν εἰρημένων ἐκ τῆς ὄψεως ἑκατέρων. 

192 καὶ ὃ Δεύκιος ἔπεμπε τοὺς χιλιάρχους τὸ σύνϑημα 4 

τῷ στρατῷ ληψομένους παρὰ τοῦ Καίσαρος. οἵ δὲ 
ἔφερον αὐτῷ τὸν ἀριϑμὸν τοῦ στρατοῦ, χαϑὰ καὶ νῦν 

ἔϑος ἐστὶ τὸν αἰτοῦντα τὸ σύνϑημα χιλίαρχον ἐπι- τὸ 
διδόναι τῷ βασιλεῖ βιβλίον ἐφήμερον τοῦ ἀριϑμοῦ τοῦ 

198 παρόντος. οἱ μὲν δὴ τὸ σύνϑημα λαβόντες τὰς φυλα- 

κὰς ἔτι διὰ χειρὸς εἶχον, οὕτω κελεύσαντος αὐτοῦ 

Καίσαρος, νυχτοφυλακεῖν ἑκατέρους τὰ ἴδια᾽ ἅμα δὲ 
ἡμέρᾳ ὃ μὲν Καῖσαρ ἔϑυεν, ὃ δὲ “εύκιος αὐτῷ τὸν 30 

στρατὸν ἔπεμπε. τὰ μὲν ὅπλα φέροντα, ἐσκευασμένον 
194 δ᾽ ὡς ἐν ὁδοιπορίᾳ. οἱ δὲ τὸν Καίσαρα πόρρωϑεν 

ὡς αὐτοχράτορα ἠσπάσαντο καὶ ἔστησαν ἐν μέρει κατὰ 

τέλος. οὗ προσέταξεν ὁ Καῖσαρ. ἐφ᾽ ἑαυτῶν, οἵ τε κλη- 
196 ροῦχοι καὶ οἱ νεοστράτευτοι χεχωρισμένοι. ὃ δὲ Καῖσαρ 35 

ἐκτελεσϑείσης τῆς ϑυσίας στεψάμενος δάφνῃ. συμβόλῳ 

2 ἐμοῦ Ναᾶῦοκ 4 5αᾳ. ὑπομνημάτων {τῶν Καίσαρος οἱ. 
Μοπά. (ν. οἰΐασηι αδγάνμδτιβθη, Αὐπρυβύαβ Π, 1 Ρ. 98 δᾶῃ. 1), βθὰ 
Οδθβατῖβ Θοτητηθη τ ῖοΒ 1 6 ]] 6 ρΘ ῃμ08 6586 8111 πορϑηί, οἵ, Βομνσασὺ 
ἂρ. Ῥαυὶν-ὙΥ ββονγα 2,1 Ὁ. 2838, Κουποιάδμηῃ (ν. 8 11 8 04) ». 0ὅ05α. 
10 {τῆς βραχυλογίας ταλ]αϊῦ Μεοπά., 56α οἵ δα 1 8 861 11 ἑκα- 
τέρου οἱ. Μοπα., 568 οὗ δὰ ΙΥ̓͂ 8ὶ 218 28 5α. κατὰ τέλη οἱ. Με6πάᾶ. 
26 δάφνῃ σύμβολον 1 



ἢ Οαεϑβαν πτηορπΐαηι ααἐ) ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Ἐ. 559 

: 40α.0 

νίχης. προυκάϑητο ἐπὶ βήματος καὶ προσέταξε μὲν 

ἅπασι ϑέσϑαι τὰ ὅπλα, ἔνϑα εἱστήκεσαν. ϑεμένων δὲ 

τοὺς χληρούχους ἐκέλευσεν ἐγγυτέρω προσελϑεῖν. δὲ- 

 εγνωχὼς ἄρα ὀνειδίσαι τῆς ἀχαριστίας καὶ φοβῆσαι. 

πᾳ προέγνωστο δὲ μέλλων ὧδε ρϑ τ τὲς χαὶ ὃ στρατὸς 196 

ὃ τοῦ Καίσαρος. εἴτε ἐξεπίτηδες. οἷα προδιδάσκχονται 

, πολλάκις. εἴτε ὑπὸ πάϑους ὡς πρὸς οἰχείους ἄνδρας. 

᾿ς ἀκρατεῖς τῆς δεδομένης σφίσι τάξεως γενόμενοι. προσ- 
᾿ ἰοῦσι τοῖς Δευκιανοῖς οἷα συνεστρατευμένοι ποτὲ περι- 

᾿ χυϑέντες ἠσπάζοντο καὶ συνέχλαιον καὶ τὸν ᾿αίσανα 

ὑπὲρ αὐτῶν παρεκάλουν χαὶ οὔτε βοῶντες ἔτι ἐπαύ- 

οντο οὔτε συμπλεχόμενοι. κοινωνούντων ἑκατέροις τοῦ 

πάϑους ἤδη καὶ τῶν νεοστρατεύτων᾽ οὐδὲ ἦν τι δια- 
Ὁ 
47 χεχριμένον ἔτι οὐδ᾽ εὔκριτον. ὅϑεν οὐδὲ ὁ Καῖσαρ 191 

ἢ μὰ - , , »} ᾿Ὶ ΄ ᾿ Ἁ 

τὸ ἔτι τῆς γνώμης ἐχράτει. ἀλλὰ μόλις τὴν βοὴν κατα- 

παύσας εἶπε τοῖς ἰδίοις" “ ὑμεῖς μέν, ὦ συστρατιῶται. 

οὕτως ἀεί μοι προσενήνεχϑε ὡς μηδενὸς ἀτυχῆσαι παρ᾽ 

ἐμοῦ δύνασθαι" ἐγὼ δὲ τοὺς μὲν νεοστρατεύτους ὑπ᾽ 198 

ἀνάγκης ἐστρατεῦσϑαι “Δευκίῳ νομίξω. τουτωνὶ δὲ τῶν 

20 συνεστρατευμένων τε πολλάκις ὑμῖν καὶ νῦν ὑφ᾽ ὑμῶν 

σωζομένων ἐπενόουν πυϑέσϑαι. τί παϑόντες ἐξ ἡμῶν 

ἢ τίνος χάριτος οὐκ ἀξιωθέντες ἢ τί μεῖξον παρ᾽ 

ἑτέρου προσδοκῶντες ἐναντία ὅπλα ἤραντο καὶ ἐμοὶ 

χαὶ ὑμῖν καὶ ἑαυτοῖς; ἃ γὰρ ἔχαμνον ἐγώ. πάντα ἦν 

3 ὑπὲρ τῆς κληρουχίας. ἧς τοῦ μέρους καὶ τλλορον τς μδτῆν. 

᾿ χαὶ εἰ συγχωρεῖτέ μοι, καὶ νῦν πεύσομαι᾽. οὐκ ἐπι-- 199 

Ὶ τρεπόντων δέ. ἀλλὰ ἀπαύστως παρακαλούντων, “ συγ- 

᾿ χωρῶ ὑμῖν, ὅσα βούλεσϑε᾽᾽, ἔφη, “᾿ καὶ ἀφείσϑωσαν ἀπα- 
μὲ ἴ πολλάκις (οἱ στρατιῶται» Υ6] βίτη. οἱ. Μϑῃάᾶ., βρὰ ἔβδοιθ 
ς βυθαπαϊδυγν 6χ νου !8 ὃ στρατός 11 εὐτυχῆσαι το 22 8αᾳ. παρ᾽ 
Ζ ἑτέρου] αὖ αἴλὶ8 Ὁ, 5Β6α ΑΡΡ. ἴῃ δηΐτηο παροὺ ᾿μποίατη - 28 καὶ 
ς Οἵη. ΒΙ, ΒαὈοΟΥ 



660 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἑ. [Ὁ αόβαν υϑηΐαην ἄαεὦ 
40α.6. 

ϑεῖς τῶν ἡμαρτημένων, ἂν ἐς τὸ μέλλον ὑμῖν ὅμοια 

400 φρονῶσιν". ὑπισχνουμένων δ᾽ ἑκατέρων βοαί τε καὶ 
χάριτες ἦσαν ἐς τὸν Καίσαρα᾽ καί τισιν αὐτῶν ἐπ- 
ἕτρεψέ τινας καὶ ὑποδέξασϑαι, τὸ δὲ πλῆϑος ἐκέλευε 

σχηνοῦν, ἔνϑα περ εἱστήκεσαν, ἄπωϑεν, ξως ὃ Καῖσαρ δ 
αὐτοῖς πόλεις τε ἐς χειμασίαν καὶ τοὺς ἀπάξοντας ἐς 

τὰς πόλεις δοίη. 

201: καϑεζόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκάλει τὸν “εύ- 48 
κιον ἔχ τῆς Περυσίας μετὰ τῶν ἐν τέλει Ῥωμαίων. 

καὶ κατήεσαν πολλοὶ μὲν ἀπὸ τῆς βουλῆς. πολλοὶ δὲ τὸ 
ἀπὸ τῶν καλουμένων ἱππέων. ἐν ὄψει πάντες οἰκτρᾷ 

902 καὶ ὀξείᾳ μεταβολῇ. ἅμα δὲ ἐξήεσαν οὗτοι τῆς Περυ- 
σίας, καὶ φρουρὰ τὴν πόλιν περιέστη. ἐπεὶ δὲ ἀφ- 
ίχοντο. Δεύκιον μὲν ὁ Καῖσαρ ἑαυτῷ παρεστήσατο. 

τῶν δὲ ἄλλων τοὺς μὲν οἱ φίλοι Καίσαρος, τοὺς δὲ οἱ 16 
λοχαγοὶ διέλαβον, προδεδιδαγμένοι πάντες ἐς τιμὴν 

208 ἀπάγειν ἅμα καὶ φυλακὴν ἄσημον. τοὺς δὲ Περυσίους 
ἀπὸ τοῦ τείχους παρακαλοῦντας ἐκέλευσεν ἥκειν, ἄνευ 
τῆς βουλῆς μόνης" καὶ ἐλθοῦσι συνέγνω. οἱἁ δὲ βου- 

λευταὶ τότε μὲν φύλαξι παρεδόϑησαν, μετ᾽ οὐ πολὺ 30 
δὲ ἀνῃρέϑησαν, χωρὶς Αἰμιλίου Δευκίου. ὃς ἐν Ῥώμῃ 

δικάξων ἐπὶ τᾷ φόνῳ Γαΐου Καίσαρος τὴν καταδικά- 

1 ἂν οἵη. Β ὅ ἄπωϑεν] ργΐνδ Ο, ἀπᾶθ ἄνωϑεν οἱ. Μοπά., 
πρόσϑεν Νδυοῖϊ, οὖ Π1π Ῥθπα μαθϑὺ, οὗ. Το. 4, 12ὅ, 1; 6, 1,2; 
8, 69, 2 οἰο., 8θα οοτητηδ Ῥοϑιὶ ϑπΐθ ἄπωϑεν; οθὔθγατη ἄποϑεν. 
Οἱ, οὗ Βαυϊμπογίξοτα, ΤῊ6 πον ῬΒγγπομτβ Ρ. 60 θ5α. ἐς τὰς 
πόλεις ταοϊοϑύω ρῬαΐαν!ὺ Μοπά. 11 5Βαᾳ. αϑροοίιν Ἠιϊοοδίο οἱ ηυῖϑ6- 
γαμᾶο μὲ ἐμ βιιδίέα ηνυξαΐξίοηνα ρογϑιδίθηίοδ ὁ, ἀπᾶθ οἱ. Μομᾶ. ἐν 
ὄψει οἰκτρᾷ καὶ (ἐλεεινῇ ὡς ἐνν ὀξείᾳ μεταβολῇ, οοπίτα Κααδὺ 
Ῥ. 61, ἴυτο, αὖ νΙαθῦυτ 18 καὶ οἵη. 1 10 προδεδιγμένοι, δὰ 
βΒαρτα δαά., Β 

19 5ᾳαᾳ. ἀθ δυὶβ Ῥοσυιβίηϊβ, αὐ ἀϊοαπύιν, οἵ. αγοθῦθ ἂρ. 
Ὀγασάδππ [ἢ τ. 4714 βαα. 
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 ξουσὰν ἤνεγκε φανερῶς καὶ πάντας φέρειν ἐκέλευεν, 

[9 ὡς ἐχλυομένους μύσος. τὴν δὲ Περυσίαν αὐτὴν ἐγνώκει 

μὲν ὃ Καῖσαρ ἐς διαρπαγὴν ἐπιτρέψαι τῷ στρατᾷ, 

Κέστιος δέ τις αὐτῶν ὑπομαργότερος, ἐν Μακεδονίᾳ 

επεπολεμηχὼς καὶ ἐκ τοῦδε Μακεδονικὸν αὑτὸν ὀνο- 

᾿μάζξων, ἐνέπρησε τὴν οἰκίαν καὶ ἑαυτὸν ἐς τὸ πῦρ ἐν- 
ἔβαλε. καὶ ἄνεμοι τὴν φλόγα ὑπολαβόντες περιήνεγκαν 

᾿ ἐς ὅλην Περυσίαν. καὶ ἐνεπρήσϑη χωρὶς τοῦ φαι- 

 στείου μόνου. τόδε μὲν δὴ τῇ Περυσίᾳ τέλος ἦν, 

τὸ δόξαν ἀρχαιότητος ἐχούσῃ καὶ ἀξιώσεως" ὑπὸ γὰρ Τυρ- 

᾿φηνῶν πάλαι φασὶν αὐτὴν ἐν ταῖς πρώταις δυώδεκα 

᾿ πόλεσιν ἐν ᾿Ιταλίᾳ γενέσϑαι. διὸ καὶ τὴν Ἥραν ἔσεβον, 

οἷα Τυρρηνοί: τότε δὲ ὅσοι τὰ λείψανα τῆς πόλεως 

διέλαχον. τὸν Ἥφαιστον σφίσιν ἔϑεντο ϑεὸν εἶναι 

τὸ πάτριον ἀντὶ τῆς Ἥρας. τῆς δ᾽ ἐπιούσης ὃ μὲν Καῖσαρ 

ἐσπένδετο ἅπασιν. ὃ δὲ στρατὸς οὐκ ἐπαύετο ἐπί τισι 

ϑορυβῶν, ἕως ἀνῃρέϑησαν" καὶ ἦσαν οἱ μάλιστα Καί- 

σαρος ἐχϑροί, Καννούτιός τὲ καὶ Γάιος [καὶ] Φλάσυιος 

᾿ χαὶ Κλώδιος ὁ Βιϑυνικὸς καὶ ἕτεροι. 

3 τοῦτο μὲν δὴ τέλος ἦν τῆς ἐν Περυσίᾳ Δευκίου 

-πολιορλίας, καὶ ὁ πόλεμος ὧδε ἐξελέλυτο, χαλεπώτατός 

2 {τὸΣ μύσος οἱ. Μοηά., ἴον. γτϑοῦθ 4 αὐτῶν] ΠΟ]1 ἀστῶν 
φομίοοτθ᾽ (Μοπηα.) 6 οἰκίαν] κίαν. Ἰ1ὐύοΥτῖβ οὐ, αὖ νἀ θύαν, ἀ6- 
Ἰοιΐβ, Β 1654. ϑορυβῶν ἐπί τισιν 11 καὶ] οἵ Ο, αὐοᾶ 
ΟΤὰτ6 ἔοτῦ. τουϊηθπάστη οοπβοὺ ΖΊΡΡΘΙ Ρ. 860 18 κανούντιος ΟἹ, 
αν Ο, οἵ. δὰ 1Π 8ὶ 101 καὶ 46]. 66]. φλάβιος ΟἹ, 
 Φλάυιος 1 8 421 οὐ γα. 141 ἨδηπΙΌ. ὁ. 8ὅ 21 ὧδε] ὅδε ἢ 

ἕ 11 δυώδεκα] οἵ. ΝΊΒδοι, 1ω]. Τιϑη65Κ. Π|, 1 Ὁ. 380 18 ἀ6 
Ὁ Οδππυίο οορίίεῦ ατοθῦθ ἂρ. Ὀτγυτηᾶπη 1" Ῥ. 800 δάῃ. ὅ, 
 (αββίαση Ὁ. 48, 14, 4, αὐταὶ ΤΊ Θυίατη ᾿πὐθ]]ρουθῦ, ΘΥΥΟΤῚΒ ΔΥΓΡΊΘΩΒ; 
46 ΤΊΡοΥο οἵ. δὰ ΠῚ 8ὶ 1607 Ο. ΕἸανίατηα σι δἸΤατοῦ 1πθ]]θρὶὺ 
 Θαταϊμδυβοι, Απραβίαβ Π, 1 Ὁ. 98 δάῃ. 21 19 ἀθ ΤΠ... ΟἹοαϊο 
ΒΕ γπῖοο οορίίαῦ Βουρηθϑὶ ΠῚ ῥ. 72 5α., οὗ. Μὕὔηζου ἂρ. Ῥϑυ]γ- 
ββονῶ 4, 1 Ῥ. θὅ πη. 9. Ῥ». 16 ἢ. 18 
νἝ. Σιν ων οο 
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τε καὶ χρόνιος ἐλπισϑεὶς ἔσεσϑαι τῇ ᾿Ιταλίᾳ. καὶ γὰρ! 

Φσίνιος αὐτίχα καὶ Πλάγκχος καὶ Οὐεντίδιος καὶ Κράσ- 

ὅος χαὶ ἄτήιος καὶ ὅσοι τῆσδε τῆς γνώμης ὄντες 

ἕτεροι στρατὸν εἶχον οὐκ εὐκαταφρόνητον, ἀλλ᾽ εἰς τρισ- 
καίδεκα τέλη γεγυμνασμένα καὶ ἱππέας ἑξακισχιλίους, 

ἐπὶ πεντακοσίοις. ἡγούμενοι τὸ κεφάλαιον τοῦ πολέμου 

“εύκιον γεγονέναι ἐπὶ ϑάλασσαν ἤεσαν, ἕτερος ἕτέρας 

ὁδούς. οἱ μὲν ἐς Βρεντέσιον. οἱ δ᾽ ἐπὶ ἹῬαβέννης,. οἱ 
δ᾽ ἐς Τάραντα χαὶ οἱ μὲν ἐς Μοῦρκον ἢ Ἀηνόβαρβον, 
οἵ δὲ ἐς Ἀντώνιον. διωκόντων αὐτοὺς τῶν Καίσαρος: 

φίλων καὶ σπονδὰς προτεινόντων καὶ οὐκ ἐθέλουσιν. 
ἐνοχλούντων τὰ πεξὰ μάλιστα ὧν δὴ καὶ μόνων ᾿Δγρίπ- 

πας ἔπεισε μεταϑέσϑαι δύο τέλη Πλάγκου. ἀποληφϑέντα 
ἐν Καμερίᾳ. ἔφευγε δὲ καὶ Φουλβία μετὰ τῶν τέκνων 

ἐς Δικαιάρχειαν καὶ ἀπὸ Ζικαιαρχείας ἐς τὸ Βρεντέ- 
σιον. μετὰ τρισχιλίων ἱππέων, οἵ αὐτῇ παρὰ τῶν στρα- 
τηγῶν πομποὶ ἀπεστάλησαν. ἐν δὲ τῷ Βρεντεσίῳ νεῶν 

πέντε μαχρῶν ἔκ Μακεδονίας οἱ μεταπέμπτων γενο- 
μένων ἐπιβᾶσα ἀνήγετο" καὶ αὐτῇ Πλάγκος συνέπλει, 

τὸν ἔτι λοιπὸν αὑτοῦ στρατὸν ἐχλιπὼν ὑπὸ δειλέας"" 

οὗ δὲ Οὐεντίδιον σφῶν εἵλοντο ἄρχειν. ᾿“σίνιος δὲ 
ηνοβάρβῳ συνετίϑετο φιλίαν εἶναι πρὸς Ἀντώνιον' 

χαὶ ἐπέστελλον ἄμφω τάδε τῷ ᾿ἀντωνίῳ καὶ ἀποβάσεις 
αὐτῷ καὶ ἀγορὰν ὡς αὐτίκα ἥξοντι εὐτρέπιξον ἀνὰ 

τὴν ᾿Ιταλίαν. ᾿ 

ὅ τέλη] μέρη ὶ ἑξακισχιλίους] χιλίους νοτεῦ Ο Τ ζκαϑ'. 
ἑτέρας οἷ. Μοπά., ᾿παΐ. 12 ὧν δὴ καὶ μόνων] 6 “8 8οἴιι8 Ὁ, 
βΒθα μόνων τοβρίοἱῦ δᾷ τὰ πεζὰ, οἵ. 8 251 18 ἀπολειφϑέντα 
γῸ 20 αὐτοῦ Οἱ, οοὐτ. Μοπά. 24 εὐτρέπιξον Ο. ϑίθορΒ., 
εὐτρεπίξων ἃ, εὐπρέπιξον οοὐθτὶ 

ῶ8αᾳ. 46 Μ. Τἱοϊπῖο Οταββο (οἵ. ΠῚ 8 166) οορ!ϑαὺ ΥΥ̓ΠΠ]ΘΙΩΒ 
1». δὅ8δὅ πη. 810 4586ᾳᾳ. 46 πυχηθτο Ἰθρίοπυτῃ οὗ, ΠοιηδϑΖθυθΚ 
(νυν. δὰ Τ| ὶ 126) Ρ. 181 δάῃ. 12 Ι 
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1] ἄλλῳ δ᾽ Ἀντωνίου στρατῷ πολλῷ περὶ Ἄλπεις, οὗ 
Ο Φούφιος Καληνὺς ἡγεῖτο, ὃ Καῖσαρ ἐπεβούλευεν, ἤδη 

μὲν τὸν Ἀντώνιον ὑπονοῶν, ἐλπίξων δὲ ἢ φίλῳ ἔτι 

ὄντι φυλάξειν ἢ πολεμοῦντος μεγάλην ἰσχὺν προσλήψε- 

ει ὅϑαι. διαμέλλοντος δὲ ὅμως ἔτι αὐτοῦ καὶ τὸ εὐπρε- 

πὲς περιορωμένου, ὁ Καληνὸς ἐτελεύτησε" καὶ ὃ Καῖσαρ. 

ὡς ἐς ἀμφότερα πρόφασιν εὑρών, ἤει καὶ παρελάμβανε 

τόν τε στρατὸν καὶ τὴν Κελτικὴν ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ ᾿1βη- 
ρίαν. καὶ τάσδε οὔσας ὑπὸ Ἀντωνίῳ, Φουφίου τοῦ 

το παιδὸς Καληνοῦ χαταπλαγέντος τε αὐτὸν καὶ παρα- 

᾿ δόντος ἅπαντα ἀμαχεί. 
ὁ μὲν δὴ Καῖσαρ ἕνὶ τῷδε ἔργῳ ἕνδεκα τέλη στρα- 

τοῦ χαὶ χώρας τοσάσδε λαβὼν τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν 

παρέλυε τῆς ἀρχῆς καὶ ἰδίους ἐπιστήσας ἐς Ῥώμην 

ἢ ἀνέστρεφεν: ὃ δὲ Ἀντώνιος χειμῶνος μὲν ἔτι τοὺς 

᾿ πρέσβεις κατεῖχε τοὺς ἀπὸ τῶν κληρουχιῶν πρὸς αὐτὸν 

ἐλθόντας, ἔτι ἐπικρύπτων, ἃ ἐφρόνει. ἦρι δ᾽ ἐκ μὲν 

Ἀλεξανδρείας ἐς Τύρον ὥδευεν, ἐκ δὲ Τύρου διαπλέων 

Ἵ ἐπὶ Κύπρου καὶ Ῥύδου καὶ σίας ἤσϑετο τῶν ἐν τῇ 

30 Περυσίᾳ γεγονότων καὶ τὸν ἀδελφὸν ἐμέμφετο καὶ 

Φουλβίαν χαὶ μάλιστα πάντων Μάνιον. Φουλβίαν 

μὲν οὖν εὗρεν ἐν ᾿ϑήναις, ἐκ Βρεντεσίου φυγοῦσαν᾽ 

᾿ 1 Ἄλπεις (ὄντι οἷ. Μεπᾶ,, 5οα οἵ, δ 1 8ὶ 188 2 φούφιος 
Π Β0, φούβιος Υ, φίφιος ἵ, φίφος Ὁ, φίλιος ἃ 4 ὄντα Ὁ, οἴη. ἃ 

1 ὡς οἵη. ἃ, ἐς οτη. Ὁ 8 54. καὶ ᾿Ιβηρίαν] κατ᾽ ᾿1βηρίαν οἱ. 
Οἴδηρθο, Β.. ΑἸξονῦ. ΠΙὀ ρ. ὅ69 δᾶάπ. ὅ (ἀββίἀθσανθτὶβ ζτὴν» κατ᾽ 
᾿Ιβηρίαν), ΘΔ] άτα ΝΟΥ θΟμθμβοια τϑουροσγδαίασιιβ, ποῖ τϑοΐθ, οὗ 

τάσδε οὔσας (γ. 9) οὐ χώρας τοσάσδε (γ. 18). Εττοῦ ἰσίθατ ΑΡριδηὶ, 
 ΠΪδ] ἔογίθ νϑυῦθα 60 βρϑοίαηῦ, αποᾶ 1,. Απίοπίαβ Οδθπατα Ηϊβρα- 
 ὨΐδΙη ΟΘΟΌΡΕΤΙΘ ᾿πββοσαῦ, οὗ. Οδηΐου (γ. δᾶ 1Π 8 861) 4155. ρ. 67 
Ο βάπη.θ 9 φουβίου Υ, φουλβίου ἃ 11 ἔτι] εἴτε. ἢ 

ἢ 8 216 5αα. ἀ6. ἐδθιηρουῖρυβ Βᾶγυτη τϑύυτη οἵ, 7. ΚΥΟΙΉΘΥΘΥ, 
Ηδυτηθ5 39 (1894) ν. δδ6 βαα. 
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04 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἐ.. [Οαοβαν, Μ. Αηΐέοη., 8. Ῥρογηρ. 

Ἰουλίαν δ᾽ αὐτῷ τὴν μητέρα Πομπήιος, ἐς αὐτὸν δια- 
φυγοῦσαν, ἔπεμπεν ἐκ Σικελίας ἐπὶ νεῶν μακρῶν, καὶ 

παρέπεμπον αὐτὴν οἱ τῶν ἀμφὶ τὸν Πομπήιον ἄριστοι, 
Δεύκιός τε “ίβων, ὁ κηδεστὴς τοῦ Πομπηίου, καὶ Σα- 

τουρνῖνος καὶ ἕτεροι, ὅσον χρήζοντες τῆς Ἀντωνίου : 
μεγαλοπραγίας ἠξίουν αὐτὸν συναλλαγέντα Πομπηίῳ 

σύμμαχον ἐπὶ Καίσαρι λαβεῖν. Πομπήιον. ὃ δὲ αὐτοῖς 
ἀπεκρίνατο χάριν μὲν ἐπὶ τῇ μητρὶ γιγνώσκειν Πομ- 

πηίῳ καὶ ἀποτίσειν ἐν χρόνῳ, αὐτὸς δέ, εἰ μὲν πολε- 

μοίη Καίσαρι, χρήσεσθαι Πομπηίῳ συμμάχῳ. εἰ δ᾽ τὶ 
ἐμμένοι τοῖς πρὸς αὑτὸν ὡμολογημένοις ὁ Καῖσαρ, 

πειράσεσϑαι καὶ Πομπήιον Καίσαρι συναλλάξαι. 

ὃ μὲν ὧδε ἀπεχρίνατο, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐς Ῥώμην ἀπὸ ὅ 
Κελτῶν ἐπανιὼν ἤσϑετο μὲν τῶν ἐς ἄϑήνας διαπεπλευ- 

κότων, τὸ δὲ τῆς ἀποχρίσεως ἀκριβὲς ἄρα οὐκ εἰδὼς τ! 

ἐξώτρυνε τοὺς κληρούχους ἐπὶ τὸν Ἀντώνιον ὡς κατ- 

ἄγοντα μετὰ τῶν γεωργῶν Πομπήιον, ὧν αὐτοὶ τὰ χωρία ᾿ς 

ἔχουσιν" ἐς γὰρ δὴ Πομπήιον οἵ πλέονες τῶν γεωργῶν 
ἐπεφεύγεσαν. καὶ πιϑανοῦ τοῦ διερεϑίσματος ὄντος, 

οὐδ᾽ ὡς οἱ κληροῦχοι προϑύμως ἐπὶ τὸν Ἄἀντώνιον 53. 
ἐστράτευον" οὕτως ἡ δόξα τῶν ἐν Φιλίπποις γεγονότων 

ἐδημαγώγει τὸν Ἀντώνιον. ὃ δὲ Καῖσαρ Ἀντωνίου μὲν 

καὶ Πομπηίου καὶ ηνοβάρβου κατὰ πλῆϑος ὁπλιτῶν 

ὑπεροίσειν ἐνόμιξεν (ἦρχε γὰρ τελῶν ἐς τότε τεσσαρά- 

8 οἱ ἀπΐθ ἄριστοι Ῥοποραπὺ Νϑαοκ οὐ Μοπά., ββὰ οἵ. Κυᾶροσ 
δα ΤΠυο. 1, 126, 6 Ἱ καίσαρος Β, καίσαρα Υ 98α. πολε- 
μώη ἱ 10 χρήσασϑαι 1 11 αὐτὸν ΟἹ, οοΥΥ. Μοπάᾶ. 
12 πειράσασϑαι ὈΪ 1ὅ ἀκριβὲς ροϑὺ εἰδὼς Υ 11 μετὰ 0, 
μὲν 1 τῶν οτη. ἃ 19 ὑπεφεύγεσαν Β 234 ἐνόμιζον ΒῸ 

4 8α.. Θοδὺ ὅπ. ϑ'ϑηύιιβ ϑαθαγηϊπιβ Ὑϑύμ]ο 560. Βουρβθβὶ Π 
Ῥ. 218, οἴπβ ἔγαΐσθιη (ἀδίαμπι, ο08. ἃ 188,19, 1πὐ6]]Θο]ὺ ΚΊοΘνοσπι 
Ῥ. 109 8α)α., Ῥαύγθιμη Βα 118 ΘΟη 8018 ΠΙΌΌΘΟΙ πὶ. 71; γ. ϑὐϊδιη ῬΥΌΒΟΡ, 
1πὴΡ. τοτι. ΠΡ. 199 τ. 2398 
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χοντὰα πλεόνων). ναῦν δὲ οὐδεμίαν ἔχων οὐδὲ καιρὸν 
ἐς ναυπηγίαν ὠρρώδει. ναῦς ἐκείνων ἐχόντων πεντα- 

χοσίας, μὴ τὴν ᾿Ιταλίαν περιπλέοντες ἐς λιμὸν περι- 

ἐνέγκαιεν. ὧν ἐνθυμούμενος (ἐλέλεκτο δὲ αὐτῷ περὶ 

δ πολλῶν παρϑένων ἐς γάμον) ἐπέστελλε Μαικήνᾳ συν- 

ϑέσϑαι τόν δ ἐψάάε β, τῇ Δίβωνος Ἐν τοῦ κηδεύον- 

τος Πομπηίῳ. ἵν᾽ ἔχοι καὶ τήνδε ἀφορμὴν ἐς διαλύσεις. 

εἶ δεήσειεν. καὶ πυϑόμενος ὃ Δίβων ἐπέστελλε τοῖς 

οἰχείοις ἐγγυᾶν αὐτὴν τῷ Καίσαρι προϑύμως. ὃ δὲ 

το Καῖσαρ τῶν ἈἈἀντωνίου φίλων καὶ στρατῶν ὅσους 

᾿ ὑπώπτευε, διέπεμπεν ἐπὶ προφάσεων ἄλλους ἀλλαχοῦ 
χαὶ Δέπιδον ἐς τὴν ἐψηφισμένην αὐτῷ Διβύην., ἄγοντα 

τῶν Ἀντωνίου τελῶν τὰ ὑποπτότατα ξἕξ. Δεύκιον δὲ 

Ἢ καλέσας ἐπῇήνει μὲν ἐς εὐ εριίον, ἀρρι εἰ τῇ ᾿Ἀἀντωνίου 

ἢ γνώμῃ ὑπομεμενηκὼς ἴδιον τὸ ἁμάρτημα ποιοῖτο. ὠνεί- 

᾿ διζε δὲ ἐς ἀχαριστίαν. εἶ τοιούτου τυχὼν αὑτοῦ μηδὲ 

' ξ νῦν ὁμολογοίη περὶ Ἀντωνίου. σαφῶς ἤδη καὶ Πομ- 

πηίῳ συνϑέσϑαι λεγομένου. “ἐγὼ δέ σοι κύνα. 

Εν ἧς “᾿Καληνοῦ ἰῷ εχήρ, ὑφαλλςς τά τὲ Ἔθνη τὰ ὑπ᾽ αὐτῷ 

διὰ τῶν ἐμάν: 

τοῦ φίλων διῴκουν Ἀντωνίῳ. ἀλλὰ νῦν ἐχφανείσης 

τῆς ἐνέδρας ἐχεῖνά τε ἐξ συζοῦ πάντα ποιοῦμαι καὶ 

σοὶ πρὸς τὸν νλορῆς, ἀ40 ἀπιέναι ϑέλοντι συγχωρῶ μετὰ 

᾿ ἐδείας"". ὃ μὲν οὕτως εἶπεν. εἴτε πειρώμενος τοῦ 

“ευκίου. εἴτε τὸ λεχϑὲν ἐχπεσεῖν ἐθέλων ἐς τὸν ἄν- 

τώνιον᾽ ὃ δὲ οἷα καὶ πρότερον εἶπε" “᾿Φουλβίας μὲν 

Ν ς οὔσης μοναρχικῆς. ἐγὼ δὲ συνεχρώμην τοῖς 

Ξ ὅ μουκήνα Β 11 ἀλλαχοῖ οἱ. ΝΔοκ, 56α οἵ. Β]α85, ἀσδϑιησα. 
Η ἃ. πραΐοβὲ. Οὐίθοη. 5" ρ. 62, Βυϊπονίονα, ΤῊΘ πον ῬΒυγηΐομυβ 
Ρ.114 1ὅ ὑπομεμενηκὼς ὑπομενηκὼς 1, ὑπηρετηκὼς οἱ. ΜΌΒρΥ,, 
᾿ Ν τπἰμεμενηκὼς 1. Ὀιπαοτῇ, οἵ. δὰ ΤΡ 89 ποιεῖτο ἱ 16 αὐτοῦ 
τὶ ρῥγαθίου Ὁ, αὐἱ οτα., οοττ. Μομά. 
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566 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Ἐ,. [1. Αηΐ. ἕν Ηήϑρανι. ηυϊξεϊξυιν" 

τοῦ ἀδελφοῦ στρατοῖς ἐς τὴν ἁπάντων ὑμῶν καϑαίρε- 
σιν. καὶ νῦν, εἰ μὲν ἐπὶ καταλύσει τῆς μοναρχίας 

ἔρχοιτο ὁ ἀδελφός. καὶ φανερῶς καὶ λαϑὼν οἰχήσομαι 
πρὸς αὐτόν, ἀγωνιούμενος αὖϑις ὑπὲρ τῆς πατρίδος 

πρὸς σέ, καίπερ ἤδη μοι γενόμενον εὐεργέτην. εἶ δ᾽ 5 
ἐπιλέγοιτο κἀκεῖνος χαὶ διακρίνοι τοὺς συμμοναρχή- 

ὅοντας αὑτῷ, πολεμήσω σὺν σοὶ πρὸς αὐτόν, ἕως ἂν 
ἡγῶμαι μηδὲ σὲ μοναρχίαν καϑίστασθϑαι" τὸ γὰρ τῆς 
πατρίδος αἰεὶ προϑήσω καὶ χάριτος καὶ γένους. ὧδε 

μὲν ὃ Λεύκιος εἷπεν, ὃ δὲ Καῖσαρ αὐτὸν καὶ τέως ἐν τὸ 

ϑαύματι ἄγων οὐκ ἔφη μὲν οὐδὲ βουλόμενον ἐπάξε- 
σϑαι κατὰ ἀδελφοῦ, πιστεύσειν δὲ ὡς τοιῷδε ἀνδρὶ 

πᾶσαν ᾿1βηρίαν καὶ τὸν ἐν αὐτῇ στρατόν, ὑποστρατη- 
γούντων αὐτῷ τῶν νῦν ἡγουμένων αὐτῆς Πεδουκαίου 

τε καὶ Δευκίου. 16 
οὕτω μὲν δὴ καὶ Δ“εύκιον ὁ Καῖσαρ ἀπέπεμπε σὺν 

τιμῇ καὶ διὰ τῶν ὑποστρατήγων ἐφύλασσεν ἀφανῶς" 

Ἀντώνιος δὲ Φουλβίαν μὲν ἐν Σικυῶνι νοσηλευομένην ὃ 
ἀπέλιπεν, ἀπὸ δὲ Κερκύρας ἐς τὸν ᾿Ιόνιον ἔπλει. στρατῷ 

μὲν οὐ πολλῷ, ναυσὶ δὲ διακοσίαις, ἃς ἐν ᾿σίᾳ πε- 30 

ποίητο. πυϑόμενος δὲ Ἀηνόβαρβον ἀπαντᾶν αὑτῷ 

ναυσὶ καὶ στρατῷ πολλῷ, οὐ δοκοῦντά τισιν οὐδ᾽ ἐπὶ 

ταῖς διαπεμφϑείσαις σπονδαῖς εἶναι βέβαιον (ἦν γὰρ 

θ58αᾳ. συμμοναρχήσοντας] συμμαχήσοντας Υ͂ 1 αὐτῷ ΟἹ, 
οοαΥ. Ναῦοκ 8. ἡγῶμαι ϑοιπ., ἐγῴμαι ΟἹ 114 αὐτῇ σπευ- 
δουκαίου 1, ϑροάμοοο Ο 16 «αὖ “ευκίου οογτπρύαπτη δῦ ΠΟΙΏΘΗ 
σϑηθ]τοίατῃ ᾿πίθγοϊ 1ββθ αἰχὶῦ ϑομν. 10 Δεύκιον] λεύκιος Β 
18 μὲν οτὰ. Υ͂ 19 δηΐθ ἀπὸ Ἰδοῦηδτη 6886 οἱ. Μοπα., ξοχῦ. ἰΥ6 
χκερκύρας Υ, υὖ οδύθοτ!5 ΕπηΡΥ]. ἰοοὶβ οὗ ἴπ Μϑδοθά. οπηηθβ, κορ- 
κύρας Β1, αὐυοᾶ τοαϊὺ ἴῃ ΠΙγτ., 564 πορ οοπβύδηνθυ 21 αὐτῷ 
ΟἹ, οοὐγ. Μοπᾶ. 

14 5αᾳ. ᾿πὐθ]οσοραΐασ να]ρὸ ὅθχ. Ῥράποδθαβ (νυ. ΠῸ 8 197), 
οἵ. ὙΥΠΠΘΙΩΒ 1 Ὁ. 491 π. 210, βοα Θαϊπύατα ἱπὑθ]]ορὶὺ (ἀδηὔοσ (νυ. δα β 
ΠΙ 8 861) ἀϊ585. Ρ. 14 5ᾳ.; τ. 1014. 6 Ἰμαοῖο 



᾿ς Ὑ. Απὲ. εἰ ΑἸιοποῦαγϑιι8] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ε.. 561 

᾿ δΔηνόβαρβος τῶν κατεγνωσμένων τε ἐκ δίκης ἐπὶ Γαΐῳ 

Καίσαρι φόνου καὶ προγεγραμμένων ἐπὶ τῇ καταδέχῃ 

καὶ ἐν Φιλίπποις ᾿ἀντωνίῳ καὶ Καίσαρι πεπολεμηκό- 

᾿ τῶν), ὅμως ἔπλει, πέντε ναυσὶν ἐπιβὰς ταῖς ἀρίσταις. 

 δῖνα φαίνοιτο πιστεύων. καὶ τὰς λοιπὰς ἐκ διαστήματος 

ἔπεσϑαι κελεύσας. καϑορωμένου δὲ ἤδη τοῦ Ἄηνο- 

᾿ βάρβου παντί τε τῷ στρατῷ καὶ παντὶ τῷ στόλῳ μετ᾽ 

᾿ ὀξείας εἰρεσίας προσπλέοντος. ἔδεισεν ὁ Πλάγκος ἄν- 

᾿ς τωνίῳ παρεστὼς καὶ ἐπισχεῖν αὐτὸν ἠξίου τὸν πλοῦν 

τ καὶ προπέμψαι τινὰς ἐς πεῖραν ὡς πρὸς ἀμφέβολον 

᾿ ἄνδρα. ὃ δὲ εἰπὼν αἱρεῖσϑαι παρασπονδούμενος ἀπο- 

ϑανεῖν μᾶλλον ἢ σώξεσϑαι δειλὸς ὀφϑείς, ἔπλει. πλη- 

σίον τε ἦσαν ἀλλήλων ἤδη. καὶ αἱ ναυαρχίδες ἐκ τῶν 

σημείων ἐφαίνοντο καὶ ἀλλήλαις προσέπλεον᾽ καὶ τῶν 

ῥαβδούχων ὃ ἡγούμενος Ἀντωνίῳ, κατὰ τὴν πρῷραν, 

ὥσπερ ἔϑος ἐστίν, ἑστώς. εἴτ᾽ ἐχλαϑόμενος. ὅτι ἀμφί- 

Ο βολος ἀνὴρ χαὶ στρατοῦ κἀκεῖνος ἡγούμενος ἰδίου προσ- 

᾿ πλέοι, εἴτε ἀπὸ εὐγενεστέρου φρονήματος. ὡς ὑπηκόοις 

ἢ ἐλάσσοσιν ἀνδράσιν ὑπαντῶσι, προσέταξε καϑελεῖν 

30 τὸ σημεῖον. οἱ δὲ χαϑήρουν τε καὶ τὴν ναῦν ἐς τὰ 
πλάγια τῆς Ἀντωνίου νεὼς περιέστρεφον. ὡς δὲ καὶ 

συνιδόντες ἀλλήλους ἠσπάσαντο καὶ ὃ στρατὸς ὃ τοῦ 

᾿ς δηνοβάρβου τὸν ᾿Αἀντώνιον ἡγεμόνα προσεῖπεν, ὃ μὲν 

Ἴ Πλάγχος ἀνεϑάρρει μόλις, ὁ δὲ ᾿ἀντώνιος ἐς τὴν ἕαυ- 

36 τοῦ ναῦν τὸν Φηνόβαρβον ἀναδεξάμενος ἐς Παλόεντα 

Ἵ κατέπλευσεν, ἔνϑα ἦν ᾿ηνοβάρβῳ καὶ τὸ πεζόν. καὶ 

ὁ Ζδηνόβαρβος τῆς σχηνῆς ἐξίστατο ᾿Αἀντωνίῳ. 

ἱ Ἢ 

2ὅ Παλόεντα)] “Ὑαϊθέϊατη᾽ ἰπέθ]]οχὶν ΕὙΘίηβη. ϑαρρ!. [ν. 
ΟΧΧΥΉΗ͂, 10, ἴῃ ΕΡρίτο Ἰοοῦτη αὐϑοβίνιἐ Μοπά., “βῖνθ Ραϊδθϑέβ ξαϊ' 
βῖνθ Πηλώδης λιμήν"; 850α οεὺ Ῥαϊ]6. ἰπβυ]δθ Οδρ Βα] θηΐαθ 18, 
Βμ ΥΙΠ ". 191 δάῃ. 1, αδγάϊμδιβθη, Αυρυβίυβ ΠῚ, 1 Ρ. 101 
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568 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἑ. [“4πέ. Βνιρια δίνη οὐδίαο! Ὁ 

δ ἐντεῦϑεν ἐπὶ Βρεντεσίου διέπλεον, φυλασσομένου 

Φ Ω 

πρὸς πέντε Καίσαρος τάξεων, καὶ οἱ Βρεντέσιοι τὰς : 

πύλας ἀπέκλειον, ᾿ἡηνοβάρβῳ μὲν ὡς ἐκ πολλοῦ πολε- 

μίῳ, ᾿ἀντωνίῳ δὲ ὡς πολέμιον ἐπάγοντι. ὃ δὲ ἀγανα- 
«τῶν χαὶ ἡγούμενος εἶναι τάδε καλλωπίσματα, τὸ δ᾽ 

- ἀληϑὲς ἀποκχλείεσϑαι πρὸς τῶν Καίσαρος φρουρῶν 

281 

γνώμῃ Καίσαρος. διετάφρευε τῆς πόλεως τὸν ἰσϑμὸν 
καὶ ἀπετείχιξεν. ἔστι δ᾽ ἡ πόλις χερρόνησος ἐν μηνοξι- 

δεῖ λιμένι, καὶ οὐκ ἦν ἔτι τοῖς ἐξ ἠπείρου προσελθεῖν 
ἀνάντει λόφῳ. διατετμημένῳ τε καὶ διατετειχισμένῳ. ὁ τὸ 

δὲ ᾿ἀντώνιος καὶ τὸν λιμένα μέγαν ὄντα φρουρίοις 

. πυχνοῖς περιεφράξατο καὶ τὰς νήσους τὰς ἐν αὐτῷ. ' 

288 

289 

240 

ἔς τὲ τὰ παράλια τῆς ᾿Ιταλίας περιέπεμπεν, οἷς εἴρητο 
τὰ εὔκαιρα χαταλαμβάνειν. ἐχέλευε δὲ καὶ Πομπήιον 

ἐπιπλεῖν τῇ ᾿Ιταλίᾳ καὶ δρᾶν, ὅ τι δύναιτο. ὃ δὲ ἄσμε- 

νος αὐτίχα Μηνόδωρον σὺν ναυσὶ πολλαῖς καὶ στρα- 

τοῦ τέσσαρσι τέλεσιν ἐχπέμψας Σαρδὼ Καίσαρος οὖσαν 
χαὶ τὰ ἐν αὐτῇ δύο τέλη περιέσπασε. τὴν συμφροσύ- 

νὴν ᾿ἀντωνίου καταπλαγέντας. τῆς δὲ ᾿Ιταλίας Σιποῦντα 

μὲν τῆς Αὐσονίας οἱ τοῦ ᾿ἀντωνίου κατέλαβον, Θουρίους 530 
ὃὲ. χαὶ Κωνσεντίαν Πομπήιος ἐπολιόρχει καὶ τὴν χώ- 

ραν ἐπενέμετο τοῖς ἱππεῦσιν. 
ὁ δὲ Καῖσαρ. ὀξείας καὶ πανταχοῦ τῆς ἐπιχειρήσεως θ᾽ 

γενομένης, ἐς μὲν τὴν «ὐσονίδα ἔπεμπεν ᾿4γρίππαν, 

ἐπικουρεῖν τοῖς πονουμένοις. καὶ ὃ ᾿Δγρίππας τοὺς ἐν 36 

ὁδῷ κληρούχους ἦγεν, ἐκ διαστήματος ἑπομένους ὡς 

6 πρὸς τῶν Καίσαρος φρουρῶν ἴοτί. οατη Ο ἀρ]οπᾶταπι 6886 
61. Μομά. ἴ τὸν ἰσϑμὸν τῆς πόλεως 9 τοῖς] τεῖς (810) Β 
14 ἐκέλευον Ο. 19 Σιποῦντα ΟἸάγοΥ, 106]. αιῦ. Ρ. 1212, σι- 
γιοῦντα Ἰ101Ί, οἵ. ἀ6 ἔοτταδ ΠΟΙ] η15 ΒΟΙ88. δα 885. ἢ). 48, 27, ὅ 
20 Αὐσονίδος ταρ]αϊῦ Μοπᾶ., οὗ 8.240. 241 τοῦ οὕτα ἱ ΟΙη. 
ΒΚ. οὐ Μοπά. 22 ἐπένεμε 1 



Γ᾿ Οαεβαν οαδίγα αἀηιουοῖ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἑ. δὅ609 δώ. 

ἐπὶ Πομπήιον ἰόντας᾽ μαϑόντες δὲ ᾿ἀντωνίου γνώμῃ υλε: 

τὰ γιγνόμενα εἶναι. ἀνέστρεφον αὐτίκα διαλανϑάνον- 

τες. καὶ τοῦτο μάλιστα κατέπληξε τὸν Καίσαρα. ὁδεύων 5341 

δ᾽ ὅμως ἐς τὸ Βρεντέσιον αὐτὸς μεϑ' ἑτέρου στρατοῦ. 

“ὁ τοῖς ἡϑηρονχους αὖϑις ἐνετύγχανε καὶ μετεδίδασκε καὶ 

τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ συνφκισμένους ἦγεν, αὐδούμθίονς 

καὶ γνώμην ἐν ἀπορρήτῳ ποιουμένους Ἀντώνιον καὶ 

Καίσαρα συναλλάσσειν, εἰ δ᾽ ὃ Ἀντώνιος ἀπειϑῶν 

᾿ πολεμοίη. Καίσαρι ἀμύνειν. ὃ δὲ Καῖσαρ ἐν μὲν Κανυ- 342 

εν σίῳ τινὰς ἡμέρας ἐνοσηλεύετο, παντὶ δὲ ὧν ἔτι χρείσ- 

Ο σὼν Ἀντωνίου κατὰ τὸ πλῆϑος, εὗρε τὸ Βρεντέσιον 

᾿ ἀποτετειχισμένον καὶ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ παρεστρατοπέδευε 

χαὶ τοῖς γιγνομένοις ἐφήδρευεν. 

ὁ δ᾽ ἀντώνιος ἐχράτει μὲν τοῖς ὀχυρώμασιν ὡς 348 

πὸ πολὺ μείονας ἔχων ἀσφαλῶς ἀπομάχεσϑαι, ἐκάλει δὲ 

τὸν στρατὸν ἐκ Μακεδονίας κατὰ σπουδὴν καὶ ἐτέχνα- 

 ξὲν ἑσπέρας ἀφανῶς ἀνάγεσθαι ναῦς μακράς τε καὶ 

στρογγύλας ἰδιωτικοῦ πλήϑους. οἱ μεϑ᾽ ἡμέραν ἄλλοι 

μετ᾽ ἄλλους κατέπλεον ἀαλσ μόνοι χαϑάπερ ἐκ Μαχε- 

30 δονίας ἐπιόντες. ἐφορῶντος αὐτῶν τὸν ἐπίπλουν τοῦ 

ᾷ Καίσαρος. ἤδη δ᾽ αὐτῷ καὶ τὰ μηχανήματα γεγένητο, 

εἰ χαὶ ἐπιχειρήσειν ἔμελλε τοῖς ᾽ν ἀχϑομένου 

τοῦ Καίσαρος, ὃ ὅτι μὴ εἶχεν ἀπάμύνειν. περὶ δὲ πένννο: 244 

ἑχατέροις ἀγγέλλεται Σιποῦντα μὲν Ἀγρίππας ἀνα- 

3. λαβών, Πομπήιος δὲ Θουρίων μὲν ἀπεωσμένος. Κωνσεν- 

1 τηϑ]ΐτη ἰόντι 10 παντὶ] πάντως οἱ. ΒΚ., {τῷ παντὶ 
γοὶ πάντῃ Τ,, Θιπαοτῇ ἴῃ ϑέθρΡΕ. 868. 8. υ. πᾶς Ρ. 668 11 κατὰ 
τὸ] κατά γε οἱ. Μοπά., δ κατὰ τό {γεν}, οογίθ παντὶ οὖ κατὰ 
τὸ πλῆϑος ἴπῦου 86 ἀἰβοτθραπὲ 1ὅ μείονας] πλέονας 10 
21 αὐτῷ] αὐτῶν ἱ 24. ἑκατέρῳ ταδὶ Μοπᾶ., ΠΙΒῚ Ὀ]ΌΓΆ}15 
46 τοῖο υ5 τη θ]οσογοίασ, οἵ. αα ΙΥ͂ 8 218 σιγιοῦντα ΠΟΥ, 

οὗ δᾶ 8 289 9ὅ 5α. κονσεντίαν Ἐ.}. Ὁ 
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δι0 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ε. [ υὐήέδενηι αἰδοορίαϊοηοβ ὦ 

τίαν δ᾽ ἔτι περικαϑήμενος" ἐφ᾽ οἷς ὁ Ἀντώνιος ἐδυσχέ- 

ραννδν. ὡς δὲ καὶ Σερουίλιος ἀπηγγέλϑη προσιὼν τῷ 
Καίσαρι μετὰ χιλίων καὶ πεντακοσίων ἱππέων, οὐ κατα- 
σχὼν τῆς δρμῆς ὃ Ἀντώνιος εὐθὺς ἀπὸ τοῦ δείπνου. 

μεϑ’ ὧν εὗρεν ἑτοίμων φίλων καὶ ἱππέων τετρακοσίων, 5 
μάλα ϑρασέως ἐπειχϑεὶς ἐπέπεσε τοῖς χιλίοις καὶ πεντα- 

χοσίοις εὐναξομένοις ἔτι περὶ πόλιν Ὑρίαν καὶ ἐκπλή- 
ξας ἀμαχεὶ παρέλαβέ τε καὶ αὐτῆς ἡμέρας ἐς τὸ Βρεν- 

τέσιον ἐπανήγαγεν. οὕτω τὸν Ἀντώνιον ὡς ἄμαχον 9 
ἐκ τῆς ἐν Φιλίπποις δόξης ἔτι κατεπεπλήγεσαν. αἵ τε δ: 
στρατηγίδες αὐτοῦ τάξεις. ὑπὸ τῆσδε τῆς δόξης ἐπ- 

αἱρόμεναι, προσεπέλαξον τῷ χάρακι τῷ Καίσαρος κατὰ 

μέρη καὶ τοὺς συνεστρατευμένους σφίσιν ὠνείδιξον, εἶ 

πολεμήσοντες ἥκοιεν Ἀντωνίῳ τᾷ πάντας αὐτοὺς περι- 

σώσαντι ἐν Φιλίπποις. τῶν δὲ ἀντεπικαλούντων, ὅτι τ 
αὐτοὶ σφίσιν ἥκουσι πολεμήσοντες, λόγοι συνισταμέ- 

νῶν ἐγίγνοντο, καὶ τὰ ἐγκλήματα ἀλλήλοις προύφερον, 
οἱ μὲν τὴν ἀπόκλεισιν τοῦ Βρεντεσίου καὶ τὴν ἀφαί- 
ρεσιν τοῦ Καληνοῦ στρατοῦ, οἱ δὲ τὴν ἀποτείχισιν τοῦ 

Βρεντεσίου καὶ πολιορκίαν καὶ τὴν τῆς “ὑσονίδος 30 
καταδρομὴν καὶ τὸ συνθέσϑαι μὲν ηνοβάρβῳ σφαγεῖ 

Γαΐου Καίσαρος, συνϑέσϑαι δὲ Πομπηίῳ κοινῷ πολε- 

μίῳ. καὶ τέλος οἱ τοῦ Καίσαρος τὴν γνώμην σφᾶς 
τοῖς ἑτέροις ἀνεχάλυπτον, ὅτι Καίσαρι συνέλθοιεν οὐκ: 

ἀμνημονοῦντες Ἀντωνίου τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ διαλλαγὰς 3: 

ὃ πενταχοσίων]) διακοσίων 10, ἔα]80ὺ 4 ὁρμῆς] τηδ]ῖπι ουπα 
Μοπά. ὀργῆς 12 τῷ καίσαρος ἱ, τοῦ καίσαρος Ὁ 1ὅ ἀντ- 
ἐπεγκαλούντων Ο, τὑπᾶθ8 ἀντεγκαλούντων τηϑ]αῦ Μοπα., οἵ. δᾶ 
8. 268 19 ἀποτείχισιν Ο. ϑίθρῃ., ἀπόκλεισιν ΤΥ] 19 84. τοῦ 
Βρεντεσίου ἀ6]6γ] νοϊυϊύ Μυβργ. 28 ἐς δηΐθ τὴν γνώμην δ. ὁ 

2 ΘβΌΡ, βθυυταβ ΒΆ]168, οἵ, 488. Ὁ. 48,28,1 (ν. ὙΥ Π]Θτη5 1 Ρ.491 
πῃ. 180) 1 Ὑρία»] οἵ. Νίββθῃ, 1]. Τϑπᾶθβκ. 1|, 2 Ρ. 884 8α. 
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ἐπινοοῦντες ἀμφοτέροις ἢ Ἀντώνιον ἀπειϑοῦντα καὶ 

πολεμοῦντα ἀμυνούμενοι. καὶ τάδε καὶ αὐτοὶ προσ- 

πελάζξοντες τοῖς Ἀντωνίου χαρακώμασι προύλεγον. 

γιγνομένων δὲ τούτων ἀγγέλλεται Φουλβία τεϑνε- 349 

“πῷῶσα. λεγομένη μὲν ἐπὶ ταῖς Ἀντωνίου μέμψεσιν ἀϑυ- 

 μῆσαι καὶ ἐς τὴν νόσον ἐμπεσεῖν. νομιξομένη δὲ καὶ 

τὴν νόσον ἑχοῦσα ἐπιτρῖψαι διὰ τὴν ὀργὴν Ἀντωνίου" 

νοσοῦσάν τε γὰρ αὐτὴν ἀπολελοίπει καὶ οὐδὲ ἀπο- 

λείπων ἑωράκει. ἐδόκει δ᾽ ἀμφοτέροις ἐς πολλὰ συν- 360 

τὸ οἰσειν ὃ ϑάνατος. γυναίου φιλοπράγμονος ἀπηλλαγμέ- 

᾿ νοις. ἣ διὰ τὸν Κλεοπάτρας ζῆλον ἐξερρίπισε τοσόνδε 

πόλεμον. τό γε μὴν πάϑος ἀσϑενῶς ἤνεγκεν ὃ Ἀντώ- 

᾿ς ψιος, ἡγούμενός τι καὶ αἴτιος γεγονέναι. 

Ὃ “εύκιος δὲ ἦν Κοκκήιος ἑκατέρῳ φίλος καὶ ὑπὸ 5ὅ1 

18 Καίσαρος ἐς Φοινίχην τοῦ προτέρου ϑέρους πρὸς τὸν 

Ἀντώνιον ἀπέσταλτο μετὰ Καικίνα, ἐπκανιόνγος δὲ τοῦ 

᾿ Καικίνα παρὰ Ἀντωνίῳ κατέμενεν. οὗτος τότε ὁ Κοκ- 353 

κήιος. τὸν καιρὸν οὐ μεϑείς, ὑπεκρίνατο μεταπεμφϑῆ- 

ναι πρὸς Καίσαρος ἀσπασόμενος αὐτόν. συγχωροῦντος 

30 δ᾽ ἀπιέναι τοῦ ᾿ντωνίου πειρώμενος ἤρετο, εἴ τι καὶ 

αὐτὸς ὁ Ἀντώνιος ἐπιστέλλει τῷ Καίσαρι. κεκομισμέ- 

Ο ψὸς δι’ αὐτοῦ Κοχκηίου γράμματα. καὶ ὁ Ἀντώνιος 358 

 “γὺν μέν." ἔφη. “τί ἂν ἀλλήλοις γράφοιμεν. ὄντες 

ἐχϑοοί. εἰ μὴ κακῶς ἀγορεύοιμεν ἀλλήλους; ἀντέγραψα 

Ξ 1 ἢ] οἵ Β 2 καὶ αὐτοὶ] εἰ παοὸ εἰΐαπι (, ἀπᾶθ αὐτὰ οἱ. 
Μομά., δὐ ἴαηρθ. καὶ αὐτοὶ οὕτῃ προακολάζοντες 6 ἐς τὴν 

, νόσον] ἐς νόσον οἱ. Μ'οπά., 5ρα οἵ. 8 280 νοσηλευομένην ἴ ἐπι- 
τρῖψαι)} ἐπυϑρέψαι οἷ. 008. Ῥ. 229, ἱπαΐύ., οἵ. 8. 266 8 τε οτα. 
8 Βᾳ. ἀπολείπων] ἀποπλέων οἱ. Μεπά, Ῥδπθ 106 8α. οὐ Ρ. ὅ72, 1 
Καικίνα ὅοιν., Οεοίπα Ο, κεκήνα ΒΡ, κεκίννα ἃ, μαικήνα Υ͂ 
19 ἀσπασόμενος] Ἡ. 1. Ἰαδαπατη 6886 οἷ. Μομπά., ἰπίατία, ΟΡΙΠΟΥ 

14. οδὺ Τ,. Οοοοθὶὰβ Νοῦν οοβ. πη. ἃ. 115,89, οἵ. ΒοΙρβθβὶ 
Τρ. 488 βαα. (Ξ--- ἀτοᾶρ ἂρ. Ῥαυυ- ΝΥ Ίββονα 4, 1 Ρ. 180 π. 12) 
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512 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἐ. [Ὀοοσοῖνιϑ ραοθηὰ δοηοίϊαξ 

δὲ τοῖς πάλαι διὰ Καικίνα᾽ καὶ εἶ βούλει, λάβε τὰ 

ἀντίγραφα᾽᾽. ὃ μὲν οὕτως ἐπεχλεύασεν, ὁ δὲ Κοκκήιος 
οὐχ εἴα πῶ τὸν Καίσαρα καλεῖν ἐχϑρόν, ἔς τε Δεύκιον 

καὶ τοὺς ἄλλους Ἀντωνίου φίλους τοιόνδε γεγενημένον. 

δέ “ἐκ Βρεντεσίου με᾽᾿, φησίν, “᾿ ἀποκλείων καὶ τὰ 5 
ἐμὰ ἔϑνη καὶ τὸν Καληνοῦ στρατὸν ἀφαιρούμενος ἔτι 
τοῖς φίλοις ἐστὲν εὔνους μόνοις" οὐδὲ τοὺς φίλους 

ἐμοὶ πη κοῦ ἔοικεν, ἀλλὰ ταῖς εὐεργεσίαις ἐχϑρο- 

ποιεῖν. κχαὶ ὃ Κοχκήιος, ἃ μὲν ἐπεμέμφετο μαϑών, 
οὐδὲν δὲ ἔτι ὑστέραν. φύσιν ἐπερεϑίσας., ᾧχετο πρὸς τὸ 

τὸν Καίσαρα. ὃ δὲ αὐτὸν ἰδὼν ἐν ϑαύματι ἐποιεῖτο, 6] 

ὅτι μὴ ϑᾶσσον ἐξυθρ “οὐ γάρ’, ἔφη, “᾿καὶ τὸν σὸν 
ἀδελφόν, ἵν᾽ ἐχϑρὸς ἧς μοι. περιέσωσα᾽". ὃ δέ “πῶς, 
ἔφη. “τοὺς μὲν ἐχϑροὺς φίλους ποιῇ, τοὺς δὲ φέλοῦ!ι 3 

ἐχϑροὺς ἀποκαλεῖς τὲ καὶ τὸν ὙΝΗΝ ἀφαιρῇ καὶ τὰ τὸ 
ἔϑνη᾽; καὶ ὃ Καῖσαρ “οὐ γάρ᾽, ἔφη, “᾿Καληνοῦ τελευ- 

τήσαντος ἐχρῆν ἐπὶ μειρακίῳ τῷ Καληνοῦ παιδὶ γενέ- 

σϑαι τοσαύτας ἀφορμάς. ἀπόντος ἔτι Ἀντωνίου" αἷς 
καὶ Δεύκιος ἐπαρϑεὶς ἐμάνη. καὶ ᾿σίνιος καὶ Ἄηνό- 

χα οι γειτονξεύοντες ἐχρῶντο χαϑ’ ἡμῶν. ἐπεὶ καὶ 50 

ὃ δὲ οὐο.1 ὑμήν ἐϊπ6 χιυὶ ὁ Βγιυνπαϊδῖο ἐηιχιῖέ ἡῖθ οαοἰιιδογτξ 
Ο, δακο (ὁ ἐκ Βρ. οἱ. Μεπᾶ., ἐμὲ ἀὐοατθ ῬΤΟΡΟΠΘΗΒ ῬΤῸ μέ, 
αὐ Ο ἰτέον νουΐθσθ ποὴ ροὐαϊξ, οὗ Ζοσγαῖκ Ρ. 00. ααἱ οὐΐδια ἴῃ 
Βἰαῦα οἴ!παϊ: ῥσϑθίθυ ὦ δ ἐκ γτὸ ἔτι νυ. 6 εἴ τι νοϊαϊό ἘΘΠΠΘΙΏΒ, 
υδοδύ. Ῥανεβίοδο, ἀ185. παρά. Βαύ. 1882, Ρ. 117, Θοτητηϑι ῬΟΠΘῺΒ 
Ῥοϑβὺ μόνοις ν. 18 περιέσωσα δπΐθ ἵ ἕν᾽ 601]. Υ͂ 14 ποιῇ --- 
1ὅ ἐχϑροὺς οτι. 10 16 οὐ] ἦ οἱ. Μαβργ. 19 8α. ϑιηΐθ 
ἐπαρϑεὶς ἰογηαθθ οὔτ ϑοινσ. ροβὺ ἐχρῶντο οχ Ο, ααἱ γουϑῦ 
αἰοδαθμῖγοί οὖ εὐὐθγθηίμ", (ἂν) δαᾶ. Μοπά., αὖ ἐμάνη βρθοῦδτθ 
νἱἀθῦαν δὰ Ὀθιϊυμα Ῥογυβίηθση οὖ ἐχρῶντο ᾿ἸπξθΠθρο “αὐ οομᾶ- 
Ῥαπίατ᾽ 19 ἐπαρϑεὶς Ο, ἐγγέξαίξιδ (, ἀνιαϑεὶς δ, ἀνισϑεὶς Ὁ; 
ἂν αὖϑις οἱ. Μυβρη., {ἂν αὖϑις» ἐπαρϑεὶς ταϑ]υἱδ Μαμπᾶ. 

12. 5ᾳ. τὸν σὸν ἀδελφόν) οϑὺ Μ. (οοοοίαβ Νόσνῶ, ἢ. Αμϑοηῖ 
Ῥτοαυδοβίοσ, οἵ. ΒΟΥΡΉΘΒΙ 1 Ρ. 48 5βα. (ΞΞ- στοᾶρ ἃρ. Ῥ6υ]γ-Ὑγ!8- 
Βουγῶ 4, 1 Ῥ». 181 τη. 18) : 



ΕΑ ΨΉ ᾿ Οὐοοοῖνιβ ραδοηι ̓ δοηοϊϊίαξ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ε. δι13 

Ευ Πλάγκου τέλη κατὰ σπουδὴν κατέλαβον. ἵνα μὴ 

οἴχοιτο πρὸς Πομπήιον᾽ οἱ γοῦν ἱππεῖς αὐτῶν διέπλευ- 

σαν ἐς Σικελίαν. καὶ ὃ Κοκκήιος “ἑτέρως, ἔφη. “τάδε 

λογοποιούμενα οὐδὲ Ἀντώνιος ἐπίστευεν, ἕως [ἂν] ἀπ- 

εἐχλείσϑη τοῦ Βρεντεσίου καϑάπερ πολέμιος". καὶ ὁ 

Καῖσαρ οὐδὲν μὲν αὐτὸς ἔφη περὶ τοῦδε προστάξαι 

(οὐδὲ γὰρ προμαϑεῖν προσπλέοντα οὐδ᾽ ἀφικέσϑαι 

᾿ μετὰ πολεμίων προσδοκῆσαι). Βρεντεσίους δὲ αὐτοὺς 

καὶ τὸν ὑπολελειμμένον αὐτοῖς διὰ τὰς Φηνοβάρβου 

τὸ χαταδρομὰς ταξίαρχον αὐτοχελεύστους ἀποκλεῖσαι τὸν 

Ἀντώνιον, συνϑέμενον μὲν ἐχϑρῷ κοινῷ Πομπηίῳ. 

 ἐπαγαγόντα δὲ ηνόβαρβον φονέα τοῦ ἐμοῦ πατρός. 

ψήφῳ καὶ κρίσει καὶ προγραφῇ κατεγνωσμένον καὶ 

ἷ πολιορχήσαντα μὲν τὸ Βρεντέσιον μετὰ Φιλίππους, 

τὸ πολιορκοῦντα δὲ ἔτι τὸν ᾿Ιόνιον ἐν κύκλῳ, ἐμπρήσαντα 

Ἢ δὲ τὰς ἐμὰς ναῦς καὶ τὴν ᾿Ιταλίαν λεηλατήσαντα. ὃ δέ 

“σπένδεσθαι μέν᾽", ἔφη, “συνεχωρήσατε ἀλλήλοις. πρὸς 

οὺς ἂν ἐθέλητε" χαὶ οὐδενὶ τῶν ἀνδροφόνων Φντώ- 

Ο γιὸς ἐσπείσατο. οὐδὲν ἔλασσον ἢ αὐτὸς σὺ «τὸν σὸν 

Ν᾿ “αἰέρα τιμῶν. ᾿ηνόβαρβος δὲ οὐκ ἔστι τῶν ἀνδρο- 

φόνων, ἡ δὲ ψῆφος αὐτῷ κατ᾽ ὀργὴν ἐπῆκται" οὐδὲ 

᾿ γὰρ τῆς βουλῆς πω τότε μετεῖχεν. εἰ δ᾽ ὡς φίλῳ Βρού- 

του μὴ συγγνῶναι νομίξοιμεν, οὐκ ἂν φϑάνοιμεν ὀλέ- 

γὸυ δεῖν ἅπασι χαλεπαίνοντες; Πομπηίῳ δὲ οὐ συν- 

[τ 1 μὴ] μοι. αὖ νΙαοίαγ, ἃ Ὁ τ᾿ δα λογοποιούμενα ἀοβιἀθγανῦ 
Μοπᾶ. νϑύθασμα βηϊζατα, ἱπαΐ. ἂν ἄρ]θυῖ, ἄρα 80:. Μοπᾶ., νῦν 
ΒΚ. ὕ ἀφίξεσϑαι τιϑ] αἷς Μοπά., (ἂν) ᾿ἀφικέσϑαι Νασοῖς 
16 πολιορκοῦντα] ΓΗ ὮΝ τἀπᾶθ πορϑοῦντα οἱ. Μοϑιάᾶ., 
βεα οὗ Κτναΐὺ ". 81 ἡ δὲ] οὐδὲ 10 22 οὐδ᾽ πίε εἰ δ᾽ 

᾿ 86α.1 24 τ ζβρο, βΙσηατη ροβαϊῦ Μοπᾶ. 

22 τῆς βουλῆς] ἀὐοδξατο 1πἰθ]]θστηὺ ὙΠ] ΘταΒ 1. 609 δ]Π]!α 6, 
ἧ ΘΟΠΒΙ τη οοπϊυγεαύοηβ ΚΙοθυθκοση Ὁ. 92. ποῖ τϑοΐθ 
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514 ἘΜΦΥΎΔΙΩΝ Ε. [Οροοοίτιε ραφοηι οοηοϊϊ ας. 

ἔϑετο μὲν συμμαχήσειν ὃ Ἀντώνιος, πολεμούμενος δ᾽ 

ὑπὸ σοῦ προσλήψεσϑαι σύμμαχον ἢ καὶ σοὶ συναλλά- 
ἕειν, οὐδὲν ἀνήκεστον οὐδ᾽ ἐχεῖνον εἰργασμένον. σὺ 

δὲ καὶ τῶνδε τὴν αἰτίαν ἔχεις" εἰ γὰρ οὐκ ἐπολεμήϑη 
κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν, οὐδ᾽ ἂν οὗτοι πρεσβεύεσϑαι ταῦτα ὁ 

968 πρὸς τὸν Ἀντώνιον ἐθάρρουν". καὶ ὁ Καῖσαρ ἔτι ἐπι-᾿ 

χαλῶν “τὴν μὲν ᾿Ιταλίαν, ἔφη, “κἀμὲ σὺν αὐτῇ, Μά- 

νιος καὶ Φουλβία καὶ Δεύκιος ἐπολέμουν" ὁ δὲ Πομ- 
πήιος οὐ πρότερον, ἀλλὰ νῦν Ἀντωνίῳ ϑαρρῶν ἐπι- 

264 βέβηκε τῆς παραλίου᾽. καὶ ὃ Κοχκήιος “οὐχ ἀἀντωνίῳ τὸ 

ϑαρρῶν᾽", εἶπεν, “ ἀλλὰ ὑπ’ Ἀντωνίου πεμφϑείς. οὐ γὰρ Ἶ 
ἐπιχρύψω σε. ὅτι καὶ τὴν ἄλλην Ἰταλίαν ἐπιδραμεῖται 
ναυτικῷ πολλῷ ναυτικὸν οὐκ ἔχουσαν, εἰ μὴ διαλύ- 

οὐῦ σεσϑε ὑμεῖς. ὃ δὲ Καῖσαρ (οὐ γὰρ ἀμελῶς ἤκουσε, 
τοῦ τεχνάσματος) ἐπισχὼν ὀλίγον εἶπεν" “ἀλλ᾽ οὐ χαι- τ 
ρήσει Πομπήιος. καχὸς κακῶς χαὶ νῦν ἐκ Θουρίων 

9606 ἐξελαϑείς᾽. χαὶ ὁ Κοχκήιος τὰ ἀμφίλογα πάντα κατ- 

ιδὼν ἐπῆγε τὸν Φουλβίας ϑάνατον καὶ τρόπον αὐτοῦ, 
ὅτι πρὸς τὴν ὀργὴν Ἀντωνίου δυσχεράνασά τὲ νοσή- 

σειε καὶ τὴν νόσον ἐπιτρίψειεν ὑπὸ τῆς δυσϑυμίας, 30 

οὐκ ἰδόντος αὐτὴν οὐδὲ νοσοῦσαν Ἀντωνίου. ὡς αἴτιον 

τῇ γυναικὶ ϑανάτου γενόμενον" ἐχποδὼν δὲ κἀκείνης. 
γενομένης. οὐδενὸς ὑμῖν ἐνδεῖν ἔτι ἔφη “πρὸς ἀλλή- 

λους πλὴν ἀληϑεῦσαι. περὶ ὧν ὑπενοήσατε᾽". ; 

654. ἐπεγκαλῶν Ο, ἀπᾶθ ἐγκαλῶν ταα]τἱὺ Μοπᾶ,, οὗ. δὰ 8241 
1 τὴν -- αὐτῇ] Μοπᾶ. οοτταρία γραίαν, πἰδὶ ἕογύθ βου θθπάσμα 
οβϑοὺ ἐξεπολέμουν ὑτο ἐπολέμουν (ν. 8), οἵ. δὰ ΠΙ 8.220 18 {τὸν 
τρόπον οἷ. Μεπά., οἵ. δὰ 18 881 19 Βα. τε νοσήσειξ] νοσήσειέτε 
οἷ. Μομᾶ., ρυοθδθθγ 820 ἐπιτρίψειεν] ἐπιϑρέψειεν οἱ. ΟΟὉ. 
Ῥ. 229, οὗ 8 249 29. γενόμενον] γενέσϑαι Βουίθοπάστα δα 
Ἰδουπατα βὑαύπθπαδηι οἱ. Μοπᾶ., {Ππ4 Ῥυοραθητον. Κυαΐ Ρ. 8. 
γενόμενον τοὐϊηθύ, Υἱχ γϑοῖθ 23 ἐνδεῖ Βογ. ΒΚ., ρσϑϑίβυ σϑῖῃ, οἵ. 
Κναϊδ ρ. 41, Ζογάϊκ ῃ. 68 : | 

ἃν 
ζ» 
κυ. 



Οὐοοοοῖιβ ρασεηι οοποιϊα ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἑ. 515 

ῦ8 οὕτω καϑομιλῶν τὸν Καίσαρα ὃ Κοχκήιος ἐκείνην 

τὲ τὴν ἡμέραν ἐξενίξετο παρ᾽ αὐτῷ καὶ ἐδεῖτο ἐπιστεῖ- 

λαί τι τῷ Ἀντωνίῳ. νεώτερον ὄντα πρεσβυτέρῳ. ὃ δὲ 

πολεμοῦντι μὲν ἔτι οὐκ ἔφη γράψειν" οὐδὲ γὰρ ἐκεῖ- 
δ ρον" μέμψεσθϑαι δ᾽ αὐτοῦ τῇ μητρί, ὅτι συγγενὴς οὖσα 

καὶ προτιμηϑεῖσα ἔκ πάντων ὑφ᾽ αὑτοῦ, φύγοι τὴν 
᾿Ιταλίαν καϑάπερ οὐ τευξομένη πάντων ὡς παρ᾽ υἱοῦ. 

ὧδε μὲν καὶ ὃ Καῖσαρ ἐτέχναξε καὶ ἐπέστελλε τῇ 
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᾿Ιουλίᾳ. ἐξιόντι δὲ τοῦ στρατοπέδου τῷ Κοχκηίῳ πολλοὶ 
τοτῶν ταξιάρχων τὴν γνώμην ἐξέφερον τοῦ στρατοῦ. 

ὃ δὲ καὶ τἄλλα χαὶ τόδε αὐτὸ τῷ Ἀἄντωνίῳ μετ- 

ἔφερεν, ἵνα εἰδείη πολεμήσοντας οὐ συντιϑεμένῳ. συν- 

ἐβούλευεν οὖν Πομπήιον μὲν ἐς Σικελίαν ἐξ ὧν ἐπόρϑει 

Μυπισλην: ηνόβαρβον δέ ποι πέμπειν, ἕως αἱ συν- 

τὸ ϑῆκαν γένοιντο. παρακαλούσης δὲ καὶ τῆς μητρὸς ἐς 

ταῦτα τὸν ντώνιον (γένει γὰρ ἦν ἐκ τῶν ᾿Ιουλίων), 

ησχύνετο Ἀντώνιος. εἰ μὴ γενομένων τῶν συμβάσεων 

τὸν Πομπήιον αὖϑις ἐς υὐεαληολοίς καλοίη. τῆς δὲ μη- 

᾿ς τρὸς οὐκ ἀαυλυἠρόύσης αὐτὰς ἔσεσϑαι χαὶ Κοχκηίου 

20 ἰσχυριξομένου τὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐλπιζομένου τι πλέον 

εἰδέναι, ὃ Ἀντώνιος ἐνεδίδου χαὶ τὸν Πομπήιον ἀνα- 

᾿ χωρεῖν ἐχέλευεν ἐς Σικελίαν, ὡς ἐπιμελησόμενος τῶν 

 συγχειμένων, καὶ ηνόβαρβον ἔπεμπεν ἡγεῖσϑαι Βι- 
ϑυνίας. 

ὅ μέμψασϑαι ἱ 6 ὑφ᾽ αὑτοῦ οὑπὶ ( Ξοτ. Μοπᾶ., ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ΟἹ 10 πε δ Ῥγαεζεοίτ8 εἰ ογαϊγηηι ργίμιογίθιιβ Ο (ὔθγα ταξι- 
αρχῶν, καὶ τὴν γνώμην ΒΔ}. Α ΘΧ Θυτοσθ), ππᾶθ πολλοὶ τῶν ἡγε- 
μόνων καὶ ταξιαρχῶν καὶ τὴν γνώμην οἱ. ὅομν. οὖ πολλοὶ τῶν ταξι- 
ἄρχων καὶ ἡγεμόνων τὴν γνώμην Μοπά.; οδίθττπη ταξιαρχῶν 
Οἱ 22 ἐπιμελησόμενος ζαὐτὸς  τηδ]ΐτη ούτη Μοπά. 

ΨΥ Το π ν, 

10 ἐκ τῶν ᾿Ιουλίων] οἵ. δὰ Π 8ὶ ὅ99 
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516 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Ἐ. [ραα Βυιριαϊβίηα ὦ 

ὧν ὁ στρατὸς ὁ τοῦ Καίσαρος αἰσϑανόμενοι πρέ- θ4 
σβεις εἵλοντο τοὺς αὐτοὺς ἐς ἀμφοτέρους, οἱ τὰ μὲν 

ἐγχλήματα αὐτῶν ἐπέσχον ὡς οὐ κρῖναι σφίσιν. ἀλλὰ 

διαλλάξαι μόνον ἡρημένοι. σφίσι δ᾽ αὐτοῖς προσελόμε- 
νοι Κοχχήιον μὲν ὡς οἰκεῖον ἀμφοῖν, ἐκ δὲ τῶν ἄν- 5 
τωνίου Πολλίωνα καὶ Μαικήναν ἐκ τῶν Καίσαρος, 

ἔγνωσαν Καίσαρι καὶ Ἀντωνίῳ πρὸς ἀλλήλους ἀμνη- 

στίαν εἶναι τῶν γεγονότων καὶ φιλίαν ἐς τὸ μέλλον. 
ὑπογύως δὲ Μαρκέλλου τεϑνεῶτος. ὃς τὴν ἀδελφὴν 

Καίσαρος εἶχεν Ὀχταουίαν, ἐδικαίουν οἱ διαλλακταὶ τὴν τὸ 

Ὀχταουίαν ᾿ἀντωνίῳ τὸν Καίσαρα ἐγγυῆσαι. καὶ ὃ μὲν 

αὐτίκα ἐνηγγύα, καὶ ἠσπάξοντο ἀλλήλους. καὶ βοαὶ παρὰ 
τοῦ στρατοῦ καὶ εὐφημίαν πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν ἦσαν 

ἄπαυστοι δι’ ὅλης τὲ τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ τὴν νύκτα τὰ 

πᾶσαν: ὃ δὲ Καῖσαρ καὶ ὁ Ἀντώνιος τὴν Ῥωμαίων θ! 
αὖϑις ἀρχὴν ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐμερίσαντο ἅπασαν, ὅρον μὲν 

εἶναι σφίσι Σχόδραν πόλιν τῆς Ἰλλυρίδος, ἐν μέσῳ 
τοῦ ᾿Ιονίου μυχοῦ μάλιστα δοκοῦσαν εἶναι. ταύτης δ᾽ 

ἔχειν τὰ μὲν πρὸς ξἕω πάντα τὸν Ἀντώνιον ἔϑνη τὲ 

καὶ νήσους ἕως ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην ἄνω, τὰ δὲ 30 
ἐς δύσιν τὸν Καίσαρα μέχρι ὠκεανοῦ. Διβύης δὲ 4έ- 

πιδον ἄρχειν, καϑὰ Καῖσαρ ἐδεδώκει. πολεμεῖν δὲ 
Πομπηίῳ μὲν Καίσαρα, εἰ μή τι συμβαίνοι. Παρϑυ- 

2 ἐς οι. Υ͂ 8 ἐπέσχον] οὐκ εἴων ἐξελέγχειν οἱ φίλοι τὴν 
πρόφασιν ΡῬΙαῦ. Απῦ. ο. 80 ὅ οἰκεῖον Βοτῖρϑβὶ, κοινὸν ΟἹ, σοηυ- 
φιηθηι εὐἐγήνδηινο αηυΐσιη Ὁ. κοινὸν ἀμφοῖν ζφίλονΣ οἱ. Μοπᾶ. 
θ μουκήναν Β (κ ΟΟΙΤ. ΘΧ μὴ) 9 μαρκέλλου δὲ ὑπογύως Υ, αὐοᾶ 
Ῥτοῦ. Μοπα. 12 ἠγγύα 501. Μοπά., οὗ δὰ ΤΠ’ 8 δ0 11 Σκό- 
δραν πόλιν Ῥαϊτηθτίαβ, κοδρόπολιν ΌΤΙ 230 τὸν δηΐθ ποταμὸν 
δαά. ἱ, οὗ δὰ 1|' 8 681 28 πὲ τὰ οογιορμίγοης Ὁ, 1. 6. εἰ μή 
τι συμβαίνοιεν 

10 Ὀχταουίαν] οἵ. ἀατάϊμαμσβοπ, Αὐρυβύαβ ΤΙ, 1 Ρ. 102 δά. 18 



᾿ Μαρτὶ οἱ ϑαϊοίἀϊονοὶ τοι] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἐ. 511 

᾿αίοις δὲ Ἀντώνιον, ἀμυνόμενον τῆς ἐς Κράσσον παρα- 

σπονδήσεως. ηνοβάρβῳ δ᾽ εἶναι πρὸς Καίσαρα συμ- 

βάσεις τὰς πρὸς Ἀντώνιον γενομένας. στρατὸν δὲ ἐκ 

᾿ τῆς ᾿Ιταλίας προσχαταλέγειν ἀκωλύτως ἴσον ἑκάτερον. 

ὃ6᾽ αἵδε μὲν ἦσαν αἱ τελευταῖαι Καίσαρί τε καὶ Ἄντω- 

ψίῳ γενόμεναι συμβάσεις. καὶ εὐθὺς ἐς τὰ ἐπείγοντα 

τοὺς φίλους ἑκάτερος αὐτῶν περιέπεμπεν, Οὐεντίδιον 

μὲν ἐς τὴν Ἡσίαν Ἀντώνιος. ἀναστέλλειν Παρϑυαίους 

τὲ χαὶ Δαβιηνὸν τὸν “αβιηνοῦ., μετὰ τῶν Παρϑυαίων 

ιὸ ἐν ταῖσδε ταῖς ἀσχολίαις Συρίαν τε καὶ τὰ μέχρι τῆς 

Ἰωνίας ἐπιδραμόντα. ἃ μὲν δὴ Δαβιηνός τε καὶ Παρ- 

ϑυαῖοι δράσαντες ἔπαϑον, ἡ Παρϑυικὴ δηλώσει γραφή; 

δ᾽ Ἕλενον δὲ στρατηγὸν Καίσαρος. σὺν δρμῇ κατασχόντα 

Σαρδοῦς, αὖϑις ἐξέβαλε τῆς Σαρδοῦς Μηνόδωρος ὃ 

ἐδέχετο τὰς π δέρας Ἀντωνίου συνάγοντος αὐτᾷ Πομ- 

πήιον. ἐς δὲ Ῥώμην ἀδρελθόνκοῦ ἐτέλουν τοὺς γάμους. 

αὶ ὁ ΔἈἀντώνιος Μάνιον μὲν ἔχτεινεν ὡς ἐρεϑίσαντά 

τὲ Φουλβίαν ἐπὶ διαβολῇ Κλεοπάτρας χαὶ τοσῶνδε 

πύτιον γενόμενον, Καίσαρι δὲ ἐάξ ὁ κύι Σαλουιδιηνόν, 

τὸν ἡγούμενον τῷ Καίσαρι τοῦ περὶ Ῥοδανὸν στρατοῦ, 

ἀπόστασιν ἰδίᾳ βουλεῦσαι καί οἱ περὶ τοῦδε προσ- 

πέμψαι περικαϑημένῳ τὸ Βρεντέσιον. καὶ ὃ μὲν τόδε 

ἐξεῖπεν οὐ πρὸς πάντων ἐπαινούμενον, εὐφυὴς ὼν 

5 ἄρα χαὶ ταχὺς ἐς εὔνοιαν. ὁ δὲ Καῖσαρ αὐτίκα τὸν 

ΝΣ ουιδωινὸν ἐχάλει κατὰ σπουδήν, ὡς ἐπὶ δή τι μό- 

ἢ 1 ἀμυνούμενον οἷ. Μεπᾶ., οἵ. ρταο. 4 ἴσον ἀκωλύτως Υ 
᾿": ἔδρασάν τε καὶ ἔπαϑον οἱ. Μοπα. Παρϑικὴ τααϊαϊῦ ὅομν., 
οἵ. δὰ 8ὶ 39 92 ἰδίου Ὁ 34 ἐπαινούμενος τηδ]ῖτα οατῃ βοῦν. 

φοπῖτα Κταί Ρ. 8 
ποοέοέἔὄσ. τς... 

Ἰ 6. εὐθὺς] οἵ. Βάτοκ] οἰ, Οα6]16η ἃ. ΟὨτομοϊορίθ θυ τῦτη.- 
ρατίῃ. Βεϊαχᾶσο 118--18 Ρ. ἜΙ 866. 

ἦ ἌΡΡΡ:ανυβ ΤΊΙ. 81 
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; 5 Πομπηίου, καὶ τῷδε μάλιστα χαλεπαίνων ὃ πεῖν οὐκ ἡ 
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νου χρήξζων χαὶ εὐθὺς ἐχπέμψων αὖϑις ἐς τὸν στρα- 
τόν, καὶ ἐλθόντα ἔχτεινε διελέγξας καὶ τὸν ὑπ’ αὐτῷ 

στρατὸν ὡς ὕποπτον ὄντα ἔχειν ἔδωκεν Ἀντωνίῳ. 

Ῥωμαίους δ᾽ ὁ λιμὸς ἐπίεξεν, οὔτε τῶν ἑῴων ἐμ- 
πόρων ἐπιπλεόντων δέει Ποιπηίου καὶ Σικελίας, οὔτε . 

τῶν ἐκ δύσεως διὰ Σαρδὼ καὶ Κύρνον ἐχομένας ὑπὸ 
τῶν Πομπηίου. οὔτ᾽ ἐκ τῆς περαίας Διβύης διὰ τοὺς 

αὐτοὺς ἑχατέρωϑεν ναυκρατοῦντας. ἐπετετίμητο δὴ 

πάντα. καὶ τῶνδε τὴν αἰτίαν ἐς τὴν ἔριν τῶν ἡγεμό- 
νῶν ἀναφέροντες ἐβλασφήμουν αὐτοὺς καὶ ἐς διαλύσεις τ 

πρὸς Πομπήιον ἐπέσπερχον. οὐκ ἐνδιδόντος δὲ τοῦ 
Καίσαρος οὐδ᾽ ὥς, ὃ Ἀντώνιος αὐτὸν ἠξίου ταχύνειν 
γὲ τὸν πόλεμον διὰ τὴν ἀπορίαν. χρημάτων δ᾽ ἐς αὐ- 

τὸν οὐκ ὄντων προυτέϑη διάγράμμα, εἰσφέρειν ἐπὶ 
μὲν τοῖς ϑεράπουσι τοὺς κεχτημένους ὑπὲρ ἑχάστου ἡ 

τὸ ἥμισυ τῶν πέντε καὶ εἴκοσι δραχμῶν ὡρισμένων. 
ἐς τὸν πόλεμον τὸν Κασσίου τε καὶ Βρούτου. ἐσφέ- 
ρεὺν δὲ χαὶ μοῖραν τοὺς ἐκ διαϑήκης τι καρπου- 

μένους. τοῦτο τὸ γράμμα σὺν δρμῇ μανιώδει καϑεῖλεν. 

ὁ δῆμος ἀγανακτῶν, εἶ τὰ κοινὰ ταμιεῖα κεχενωκότες 3 
χαὶ τὰ ἔϑνη σεσυληκότες καὶ τὴν ᾿Ιταλίαν αὐτὴν ἐσφο-. 
ραῖς καὶ τέλεσι καὶ δημεύσεσι χαταβαρήσαντες οὐκ 
ἐς πολέμους οὐδ᾽ ἐς ἐπίκτητον ἀρχήν. ἀλλ᾽ ἐς ἰδίους. 

ἐχϑροὺς ὑπὲρ οἰκείας δυναστείας, ὑπὲρ ἧς δὴ καὶ προ- 
γραφὰς καὶ σφαγὰς καὶ λιμὸν ἐκ τῶνδε πανώδυνον 

8 ἔδωκεν] ἐδόκουν 1 (ἴῃ ἔ εν βαρτῶ οὔν ἃ τὴ, 2 844.) 
ὅ καὶ Σικελίας] κρατοῦντος Σικελίας οἱ. Μοπά. ἴ τῶν] τοῦ Υ, 
ΒΘα ΒΌΡΥΘΆΒΟΙ. ἃ τη. 1 τῶν 16 {τῶν» ὡρισμένων 5οτ. ΒΚ., 5Βρᾶ. 
οἵ, δὰ 18 112 18 τι] τε ἱ 19. δὴ διάγραμμα 20 εἶ 
(οἱ τὰ οἱ. Μεπᾶ. 28 πολεμίους οἱ. Μοπά., Ὀ6π6 ἐς ἐπί- 
χτησιν ἀρχῆς ἀθδΙάθγο οατὰ Μοπᾶ, 2ῦ ἐκ τῶνδε οοττυρύυχα, 
Ῥυΐνανὺ Μοπά., 868 οἵ. 8 294 εἶ 



ο βεαϊεϊο αὖ Απέ. ορργοββα] ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Ἐ. 519 
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γεγονέναι. ἔτι καὶ τὰ λοιπὰ περιδύοιεν αὑτούς. συν- 384 

ἱιστάμενοί τε ἐβόων καὶ τοὺς οὐ συνισταμένους ἔβαλ- 

λον καὶ ἠπείλουν διαρπάσειν αὐτῶν τὰς οἰκίας καὶ 

ὅ8 χαταπρήσειν. ἕως τὸ μὲν κλῆθύ; ἅπαν ἠρέϑιστο. ὃ δὲ 

5 Καῖσαρ σὺν τοῖς φίλοις καὶ ὀλίγοις ὑπασπισταῖς ἐς 

[ μέσους ἦλθεν. ἐντυχεῖν τὲ βουλόμενος καὶ τὴν μέμψιν 

ἐκλογίσασϑαι. οἱ δὲ αὐτὸν εὐθὺς ὀφθέντα ἔβαλλόν τε 385. 

ἀφειδῶς πάνυ καὶ οὐδ᾽ ὑπομένοντα καὶ ἑαυτὸν ἐμ- 

παρέχοντα καὶ τιτρωσχόμενον ἠδοῦντο. πυϑόμενος δ᾽ 386 

τὸ ὃ Ἀντώνιος ἐβοήϑει κατὰ σπουδήν. οἱ ὃὲ καὶ τόνδε. 

χατιόντα τὴν ἱερὰν δδόν, οὐκ ἔβαλλον μὲν ὡς ἕτοιμον 

ἐς τὰς Πομπηίου διαλύσεις. ἀναχωρεῖν δὲ ἐκέλευον" 

χαὶ οὐ πειϑόμενον. τότε ἔβαλλον. ὃ δὲ ὁπλίτας πλέο- 281 

 γας, οἵ ἦσαν ἔξω τοῦ τείχους. ἐκάλει. καὶ οὐ παριέν- 

πότῶν οὐδ᾽ ὡς αὐτόν, οἱ μὲν ὁπλῖται διαιρεϑέντες ἐς 
τὰ πλάγια τῆς ὁδοῦ χαὶ τῆς ἀγορᾶς ἐπεχείρουν ἐκ 

τῶν στενωπῶν καὶ τὸν ἐντυχόντα ἀνήρουν᾽ οἵ δ᾽ οὐκχ- 

ἔτι εὐμαρῶς οὐδὲ φυγεῖν ἐδύναντο, βεβυσμένοι τε 

ὑπὸ πλήϑους χαὶ διαδρομὴν οὐκέτι ἔχοντες, ἀλλὰ φό- 

30 νος ἦν καὶ τραύματα χαὶ ἀπὸ τῶν τεγῶν οἰμωγαὶ 

 χαὶ βοαί. καὶ ὁ Ἀντώνιος μόλις τὲ παρῆλθε, καὶ τοῦ 388 

᾿ χινδύνου τὸν Καίσαρα περιφανῶς δὴ τότε μάλιστα ᾿ 

οὗτος ἐξείλετο καὶ ἐς τὴν οἰκίαν περιέσωσε. δια- 

φυγόντος δέ ποτὲ τοῦ πλήϑους τὰ νεκρά, ἵνα μὴ 

"Ἢ ἐνοχλοίη ϑεωρούμενα., ἐς τὸν ποταμῦν ἀπερριπτεῖτο" 

᾿ χαὶ ἕτερον πένϑος ἦν δρωμένων ἀνὰ τὸ ῥεῦμα. καὶ 2389 

1 περιδύοιεν Μαβρτ. (οἔ. ΤΥ͂ 8 191. Υ 8 289), περιδεύοιεν 1, 
᾿περιοδεύοιεν Ο αὐτοὺς ΟἹ, ΘΟΥΤ. Μεπα, γ ἐκλογήσασϑαι 
[6 οὕτῃ Βαυᾶδθο οΟΠΙΟΐ88Β, οὗ. ἤὅρην. ἐ. ΠῚ Ῥ. 087, οδἴθσγυση ἐκχλο- 
 γίσασϑε Β 1454. παριόντων ἱ 16 αὐτὸν] αὐτῶν ΟΟ 
1786. οὐκέτ᾽ Β 19 οὐκέτι] οὐκ οὕτὴ Υ τηϑ]υἱῦ Μομᾶ. 24 ποτε 
ρῃ. Υ 288 ἐνοχλοίη ϑοδν., ἐνοχλοῖ Ο, ἐνοχλῇ ἱ 

τορος ὡ- ΣΤ ΛΜΝ. 

φ" ἡ 
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περιδυόντων αὐτὰ τῶν στρατιωτῶν καὶ ὅσοι μετ᾽ αὖὐ- 

τῶν κακοῦργοι τὰ εὐσχήμονα μάλιστα ὡς οἴχεῖα ἔφε- 

ρον. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπαύετο σὺν φόβῳ τὲ καὶ μίσει 
τῶν ἡγουμένων. ὁ δὲ λιμὸς ἤχμαξε, καὶ ὁ δῆμος ἔστενε ὅ 
καὶ ἡσύχαξεν. δ 

ὁ δ᾽ ἀἀντώνιος ἐδίδασχε τοὺς Δίβωνος οἰκείους 4{- θ᾽ 

βωνα καλεῖν ἐκ Σικελίας ἐπὶ συνησϑήσει τοῦ κήδους, 

ἐργασόμενόν τι καὶ μεῖξον" τὸ δ᾽ ἀσφαλὲς τῷ “έίβωνι 
ἀνεδέχετο αὐτός. οἱ μὲν δὴ ταχέως ἐπέστελλον, καὶ ὃ. 
Πομπήιος τῷ Μίβωνι συνεχώρει. ἀφικόμενος δὲ ὁ ΔΕ 

βων ἐς νῆσον ὡρμίσϑη τὰς Πιϑηκούσας., ἣ νῦν ἐστιν 

Αἰναρία. καὶ μαϑὼν ὁ δῆμος αὖϑις ἠϑροίξζετο καὶ 

παρεκάλει σὺν ὀλοφύρσει τὸν Καίσαρα πέμψαι Δίβωνι. ὶ 

πίδτεν; πρεσβεύειν ἐθέλοντι πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ εἰρήνης. 

καὶ ὃ μὲν ἄκων ἔπεμπεν, ὃ δὲ δῆμος καὶ Μουκίαν, τὸ 
τὴν μητέρα τοῦ Πομπηίου. καταπρήσειν ἀπειλοῦντες. 

ἐξέπεμπον ἐργασομένην διαλύσεις. Δίβων μὲν δὴ συνεὶς 

τῶν ἐῤθρῶν ἐνδιδόντων ἠξίου τοὺς ἡγεμόνας αὐτοὺς 

συνελϑεῖν ὡς ἀδήλοις ἐνδώσοντας, ὅ τι ἂν δοχῇ! βια- 
δαμένου δὲ καὶ ἐς τοῦτο τοῦ δήμου. ἐξήεσαν ἐς Βαΐας 

ὁ Καῖσαρ καὶ ὁ Ἀντώνιος. 
Πομπήιον δὲ οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ὁμαλῶς ἔπειϑον ἢ 

ἐς τὴν εἰρήνην, Μηνόδωρος δὲ ἀπὸ Σαρδοῦς ἐπέστελ- 
λὲν ἢ πολεμεῖν ἐγκρατῶς ἢ βραδύνειν ἔτι. ὡς τοῦ λι- 

2 ἀσχήμονα Ὁ 2 584. ἐφέροντο οἱ. Μοπά. ἐπὶ συνη- 
σϑήσει ΟἹ, αὐυοᾶ ομηπῖηο ποῃ Θτδθοῦμῃ, ἐπὶ συνϑέσει οἱ. Μαβρτ., 
φσορασὶ Μοπά., αὐϑιηαάδτη Οδ88. ἢ). 48, 16, 8 ἴδτη ῬΥΙΟΤΘ ἅηπῸ 
δου δοπίδιι ἀποίαπι 6888 τοὐῤα!βϑθὺ. Οομίοῖο ἐπὶ συνησϑῆναι 56. 
τῷ Καίσαρι, οἷ. «α σομοῦ. Μδοθά. 17 9 ἀπέστελλον 1 10 (τὴν. 
οἰκίαν» καταπρήσειν οἱ. ΒΘρΊ ηρ' : 

[κ 

11 Πιϑηκούσας] οἵ. Νίδδοῃ, Τύα]. Πᾶπάρβκ. Π 23. Ρ. 129 



ῬΡοηιρ. Μοὶ ἐμέν βοῖι] ἘΜΦΎ ΛΙΩΝ ἙἘ. 581 
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μοῦ σφῶν προπολεμοῦντος χαὶ τῶν συμβάσεων. εἶ 

χαραδοκοίη. χρεισσόνων ἐσομένων" Μοῦρχόν τε τούτοις 

ἐνιστάμενον ὑποβλέπειν ἐχέλευεν ὡς ἀρχὴν αὑτῷ περι- 

χτώμενον. ὃ δὲ καὶ τέως τὸν Μοῦρχον διά τε ἀξίωμα 394 

δ᾽ χαὶ γνώμην ἐγκρατῆ βαρυνόμενος ἔτι μᾶλλον ἔκ τῶνδε 

ἀπερρίπτει. καὶ οὐδὲν ἦν, ὅ τι Μούρκῳ προσεῖχεν, ἕως 

ὃ μὲν Μοῦρχος ἀχϑόμενος ἐς Συρακούσας ὑπεχώρει 

χαί τινας ἰδὼν φύλακας ἑπομένους ἐκ Πομπηίου. φα- 

νερῶς αὐτὸν ἐν τοῖς φύλαξιν ἐλοιδόρει. ὃ δὲ χιλίαρ- 39ὅ 

ὸ χοὸν χαὶ λοχαγὸν αὐτοῦ Μούρκχκου διαφϑείρας ἔπεμψεν 

ἀνελεῖν αὐτὸν χαὶ φάσχειν ὑπὸ ϑεραπόντων ἀνῃρῆ- 

σϑαι ἔς τε πίστιν τῆς ὑποχρίσεως τοὺς ϑεράποντας 

ἐσταύρου. οὐ μὴν ἐλάνθανε δεύτερον ἐπὶ Βυιϑυνικῷ 296 

τόδε μύσος ἐργασάμενος. περὶ ἄνδρα καὶ τὰ πολέμια 

16 λαμπρὸν χαὶ τῆς αἱρέσεως ἐγκρατῆ φίλον ἀπ᾽ ἀρχῆς 

᾿ χαὶ ἐς αὐτὸν Πομπήιον εὐεργέτην τε ἐν ᾿Ιβηρίᾳ γενό- 

μενον καὶ ἑκόντα ἐλϑόντα ἐς Σικελίαν. 

ἯΙ Μοῦρχος μὲν δὴ τεϑνήκει. τῶν δ᾽ ἄλλων τὸν 291 

᾿ς Πομπήιον ἐς τὰς διαλύσεις ἐπειγόντων καὶ τὸν Μηνό- ᾿ 

30 δῶρον διαβαλλόντων ἐς φιλαρχίαν ὡς οὐκ εὐνοίᾳ τοῦ 

δεσπότου μᾶλλον ἢ ὅπως αὐτὸς ἄρχοι στρατοῦ καὶ χώ- 
ρας ἐνιστάμενον, ἐνδοὺς ὃ Πομπήιος ἐς τὴν ΑἸναρίαν 

διέπλει ναυσὶ πολλαῖς ἀρίσταις. ἑἕξήρους λαμπρᾶς ἐπι- 

᾿ βεβηκώς. καὶ Δικαιάρχειαν μὲν οὕτω σοβαρῶς παρ- 398 

38 ἔπλευσε περὶ ἑσπέραν. ἐφορώντων τῶν πολεμίων" ἅμα ᾿ 

Ἐξ 2 χαραδοκοίη Ηδτν. Ρ. 16 οὐ Εθηπϑιηδ (γ. δὰ 8 250) Ρ. 117, 
᾿ς καὶ δοκοίη (δοκείη 1) 11] τε] δὲ Ὀ" ἴῃ τὰν. 8 αὐτῷ ΒῚ (Υ ἢ), 

Π ροῖτ. ΒΚ. 6 ἦν, ὅ τι] ἔτι οἱ. (00. Ρ. 386, νῖχ τϑοῖθ 
ΟΠ 10 ἔπεμψεν] ἔπεισεν οἱ. Μεπᾶ., δὖ Π1πα Ῥ6π6 μαθϑῦ, οὔατα Ῥοτα- 

Ῥοϑῖὰβ πορ που ϑ'γυϑουιβὶβ 11 καὶ δηίθ ἐλϑόντα δαὰ. 1 

18 ἐπὶ Βιϑυνικῷ] Ἀ. Ῥοτηροῖα5 ΒΙ ΕΗ γπῖσαΒβ (οἴ. δα ΤΥ͂ 8 884) ἃ 8: 
Ῥοχηρϑῖο πϑοδΐαβ ϑβύ, οἵ. 0885. Ὁ. 48.19.1(εἴ. 11,4546.). υὲν. ορὶ .128 
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δὲ ἕῳ. καταπηχϑέντων σταυρῶν ἐξ ὀλίγου διαστήμα- 
τος ἐν τῇ ϑαλάσσῃ,. σανίδες τοῖς σταυροῖς ἐπετέϑησαν, 

καὶ [διὰ] τῶνδε τῶν καταστρωμάτων ὃ μὲν Καῖσαρ καὶ 

ὃ Ἀντώνιος παρῆλϑον ἐς τὸ πρὸς τῇ γῇ πεποιημένον, 
ὁ δὲ “Πομαήιος χαὶ ὁ Δίβων ἐς τὸ πελαγιώτερον, ὀλίέ- 
γου ῥεύματος αὐτοὺς διείργοντος μὴ κεκραγότας ἀλλή- 

λὼν ἀκούειν. ἐπεὶ δὲ ὃ μὲν Πομπήιος ἐπὶ κοινωνίᾳ 

τῆς ἀρχῆς ἥκειν ὥετο ἀντὶ Δεπίδου. οἵ δὲ ὡς κάϑοδον 
αὐτῷ δώσοντες μόνην, τότε μὲν ἐπ’ οὐδενὶ ἔργῳ δι- 

ἡπρέθηδον, διαπομικαὶ δὲ συχναὶ τῶν φίλων ἦσαν ἐπὶ ω 

ποικίλαις ἑκατέρων προκλήσεσινι, ἤτει δ᾽ ὃ Πομπήιος 
τῶν προγεγραμμένων τε καὶ οἷ συνόντων τοῖς μὲν 

ἀνδροφόνοις Γαΐου Καίσαρος φυγὴν ἄδολον, τοῖς δὲ 
λοιποῖς κάϑοδόν τε ἔντιμον καὶ τὰς οὐσίας, ἃς ἀνα- Ι 

λώκεσαν. ἐπειγόμενοι δὲ ἐς τὰς συμβάσεις ὑπό τε τοῦ τ 
λιμοῦ χαὶ ὑπὸ τοῦ δήμου, ἐς τὸ τέταρτον μόλις ἐνεδί- ' 

δουν ὡς ὠνησόμενοι παρὰ τῶν ἐχόντων᾽ καὶ τοῖς προ- ἷ 
γεγραμμένοις αὐτοῖς περὶ τούτων ἐπέστελλον, ἐλπίζον- 

τες αὐτοῖς αὐτοὺς ἀγαπήσειν. οἵ δὲ ἐδέχοντο πάντα, 

ἐπεὶ καὶ Πομπήιον αὐτὸν ἐδεδοίκεσαν ἤδη διὰ τὸ 30 

ΜΜούρχου μύσος" καὶ πρύδεόκτες τῷ Πομπηίῳ συν- 

ϑέσϑαι παρεκάλουν, ὅτε καὶ τὴν ἐσθῆτα χατερρήξατο δ᾽ 

Πομπήιος ὡς καὶ τῶνδε προδιδόντων αὑτόν, ὧν προ- 
μάχεται. καὶ ϑαμινὰ τὸν Μηνόδωρον ὡς στρατηγικὸν 534 

καὶ μόνον εὔνουν ἀνεκάλεις. Μουκίας δὲ αὐτὸν τῆς ἢ: 
ψ 

ἈπρδΑ αν μὲ ρος υδι 

᾿ ΌΡΘΟΨΗΣ 

8 διὰ 46]. Μεπά.. δύο Ββοτγίρβογαῦ βοθν. θ αὐτοῖς ἱ 
(ὧς) ινὴ ταϑλῖγη οατη Ἐραν. . {τοῦ μὴ οἱ. Μοπά., οἵ. 8 810. 
8 ἥκειν οτη. Υ 14 8α. ἀναλώκεσαν) ρογὐαϊδϑθρηΐ Ὁ, τπηᾶθ ἀπώ- 
λεσαν γ68] ἀπωλέκεσαν (τῆτηο ἀπωλωλέκχεσαν) οἱ. Βοανν,, Ῥτορδῖ- 
1ύοτ 16 ὑπὸ οἵα. ΥὮ 19 αὐτοῖς, οἷς ΟΟΥ̓Τ. ΘΧ οὗς, Β, ̓ Δοϊθδᾶσπι ἶ 
οἱ. Μεπᾶ.; ἔοτέ. βου θοπάυση τούτοις αὐτοὺς, αὖ ΟΟΥΥ. ΘΧ οὔ, 
Β 21 μύσος] μῖσος δ᾽" 28 αὐτόν ΟἹ, οοΙτοχὶ Ἢ 

ἣν 

] 
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μητρὸς καὶ ᾿Ιουλίας τῆς γυναικὸς ἐναγουσῶν. αὖϑις 

οἱ τρεῖς συνῆλθον ἐς τὸ ἀμφίκλυστον 4ικαιαρχέων 

χῶμα, περιορμουσῶν τῶν φυλακίδων νεῶν, καὶ συν- 

ἔβησαν ἐπὶ τοῖσδε λελύσθαι μὲν τὸν πόλεμον αὐτοῖς 804 

β καὶ κατὰ γῆν καὶ χατὰ ϑάλασσαν καὶ τὰς ἐμπορίας 

ἀκωλύτους εἶναι πανταχοῦ, Πομπήιον δὲ τὰς φρουρὰς 

ἐξαγαγεῖν, ὅσαι κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν εἰσί. καὶ μηκέτι τοὺς 

ἀποδιδράσκοντας οἰχέτας ὑποδέχεσϑαι μηδ᾽ ἐφορμεῖν 

ναυσὶ τὴν ἀκτὴν τῆς ᾿Ιταλίας, ἄρχειν δὲ Σαρδοῦς καὶ 80ὅ 

τὸ Σικελίας καὶ Κύρνου καὶ ὅσων ἄλλων εἶχεν ἐς τότε 

νήσων. ἐς ὅσον ἄρχοιεν τῶν ἑτέρων Ἀντώνιός τε καὶ 

Καῖσαρ. πέμποντα Ῥωμαίοις τὸν ἐκ πολλοῦ τεταγμένον 

αὐταῖς φέρειν σῖτον. ἐπιλαβεῖν δὲ καὶ Πελοπόννησον 

ἐπὶ τωύόνννς, ὑπατεῦσαι δ᾽ ἀπόντα. δι’ ὅτου κρίνοι τῶν 

᾿-: φίλων. καὶ τῆς μεγίστης ἱερωσύνης ἐς τοὺς ἱερέας ἐγ- 

γραφῆναι. καὶ τάδε μὲν εἶναι Πομπηίῳ, κάϑοδον δὲ 808 

τοῖς ἔτι φεύγουσι τῶν ἐπιφανῶν. πλὴν εἴ τις ἐπὶ τῷ 

φόνῳ Γαΐου Καίσαρος ψήφῳ καὶ κρίσει κατέγνωσται" 

᾿ χαὶ τῆς περιουσίας τοῖς μὲν ἄλλοις. ὅσοι κατὰ φόβον 

0 ἔφευγον καὶ τὰ ὄντα αὐτοῖς ἐκ βίας ἀπωλώλει. τὸ ἐν- 

τελὲς ἀποδοϑῆναι χωρὶς ἐπίπλων. τοῖς δὲ προγεγραμ- 

μένοις μοῖραν τετάρτην. καὶ τῶν ἐστρατευμένων τῷ 801 

Ν πομαϊνῳ τοὺς μὲν οἰκέτας ἐλευϑέρους εἶναι. τοῖς δ᾽ 

ἘΠῚ ᾿Ιουλίας ἴᾳτο Βαβρ. ϑοιν. Ποῖα αο Πα με ἡπαΐγο 

τ, οοηιρεϊ]ογέϊθιι8 γογύϊῦ (4, Θυσοσθσα φουτθοίαγαβ. Ποβί ἀθσατητβ Σκρι- 
ὡνίας, Βρα ἔοτῦ. Θβύ᾽ ταθπἀυτη ΑΡΡίδῃὶ ρϑῖπβ 2 Δικαιαρχέων 
ἀΒρν. οὖ βοῦν, δὴ καὶ ἀρχαῖον Ἰπουὶ 9 τῇ ἀκτῇ οἱ. Μυβρτ,, 

Βοο δαῦ μηδὲ πορϑεῖν ῬΙῸ μηδ᾽ ἐφορμεῖν (γ. 8). οἱ. Μομά. 
10 ἔχει οἱ. Μοπᾶ., βρᾶ τῳ Θἐ ΠΟΙ αν Ὠἰϊαΐαβ, οὐ εἶχεν ἀοἔδηαιξαν 

᾿ς ΨΘΙΡῚΒ ἐς τότε 11 ἐς δΐθ ὅσον οὔτ Ὁ οὔ. ΒΚ. 

ΨῈ 3 8ᾳ. ἐς τὸ --- Ζικαιαρχέων χῶμα] οὗ. ἀδτάϊμαυβοι, Αὐραϑίαβ 
ΟΠ.Ὶ ν᾽ 10ὅ δάῃ. 20 1ὅ τῆς μεγίστης ἱερωσύνης] Ἰπέθ!!θσο 
 Δδυρυταίυτι, οἵ. Μοτηταβθῃ, Ηθττηθβ 80 (1895) Ῥ. 400 Βα. 
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ἐλευθέροιρ; ὅτε παύδαιντο τῆς στρατείας. τὰ αὐτὰ δοϑῆ- Ἶ 
ναι γέρα τοῖς ἐστρατευμένοις Καίσαρί τε καὶ Ἀντωνίῳ. 

ἐς ταῦτα συνέβησαν καὶ ταῦτα συνεγράψαντο κα τ 
ἐσημήναντο καὶ ταῖς ἱεραῖς παρϑένοις φυλάσσειν ἔπεμ- 

ψαν ἐς Ῥώμην. ἐξένιξον δ᾽ ἀλλήλους αὐτίχα, περὶ τῆς - 
τάξεως διαλαχόντες. πρῶτος μὲν ἐπὶ ἕξήρους Πομπήιος 

περιωρμισμένης ἐς τὸ χῶμα. ταῖς δὲ ἕξῆς Ἀἀντώνιός τε 

καὶ Καῖσαρ. σκηνοποιησάμενοι καὶ οἵδε ἐπὶ τοῦ χώμα- 
τος. πρόφασιν μὲν ὡς ἅπαντες ἐπὶ ἀκτῆς ἑστιῷντο, 

τάχα δ᾽ ἐς ἀσφάλειαν ἀνύποπτον. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ὡς τὸ 

εἶχον ἀμελῶς, ἀλλ᾽ αἵ τὲ νῆες αὐτοῖς παρώρμουν, καὶ 
οἱ φύλακας περιειστήκεσαν, καὶ οἱ περὶ τὸ δεῖπνον. 

αὐτὸ ἀφανῶς εἶχον ὑπεξωσμένα ξιφίδια. λέγεται δὲ 
ΜΜηνόδωρος ἑστιωμένων ἐν τῇ νηὶ τῶν ἀνδρῶν πέμ- Ἵ 
ψαι Πομπηίῳ, προτρέπων αὐτὸν ἐπιϑέσϑαι τοῖς ἀν- τ᾿ 

δράσι καὶ τίσασϑαι μὲν τῆς ἐς τὸν πατέρα καὶ τὸν 

ἀδελφὸν ἁμαρτίας, ἀναλαβεῖν δὲ τὴν ἀρχὴν τὴν πα- 
τρῴαν δι’ ὀξυτάτης ἀφορμῆς᾽ ἐπιμελήσεσθαι γὰρ αὐτὸς 

ἐν ταῖς ναυσὶν ὧν μηδένα διαφυγεῖν. ὃ δ᾽ ἀποχρίνα- 
σϑαι τοῦ γένους ἅμα καὶ τῆς χρείας ἀξίως “᾿εἴϑε Μηνό- ὃ 
δωρον ἦν ἐργάσασϑαι ταῦτα χωρὶς ἐμοῦ" Μηνοδώρῳ 

γὰρ ἁρμόξειν ἐπιορκεῖν, οὐ Πομπηίῳ. ἥρμοσαν δ᾽ ἐν 

τῷδε τῷ δείπνῳ τὴν Πομπηίου ϑυγατέρα, Δίβωνος 
οὖσαν ϑυγατριδῆν, Μαρκέλλῳ τῷ προγόνῳ μὲν ἅν- 

τωνίου, ἀδελφιδῷ δὲ Καίσαρος. ἀπέφηναν δὲ τῆς ἐπ- 93 
τούσης ὑπάτους ἐς τετραετὲς Ἀντώνιον μὲν καὶ “ίβωνα 

18 ἀφορμῆς] ὁρμῆς οἱ. Μοπᾷ., ρούαϊν οὐΐδτη ἐφορμῆς, Βοα οἵ. 
ΠῚ 8 261 ὀξέως σὺν ἀφορμῇ ἢ 

26 ἐς τετραετὲς] Ππϑρβὶὺ ὙΥ]]ΘΙηΒ 1 Ὁ. 607 δάῃ. 1, βορὰ οἵ. 
Μοχήσηβθῃ, ἔν. ϑὐαδῦδυ. 1 Ὁ. ὅ86 δᾶπ. 4, αὐἱ ΘΟμΒ.]685 ἴπ δημοϑ, 
Ἰ20,84-- 198,81 ἀρβισμδίοβ θ5888 ἀοοοῦύ 

Ὀεασαντιο τ. 
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ἣ πρώτους. ἀντικαϑιστάντος ὅμως Ἀντωνίου. ὃν ἂν βού- 

λοιτο. ἐπὶ δ᾽ ἐκείνοις Καίσαάρά τε καὶ πρίων, εἶτα 

Ἀηνόβαρβον καὶ Σόσιον., εἶτ᾽ αὖϑις Ἀντώνιόν τε καὶ 

Καίσαρα. τρίτον δὴ τότε μέλλοντας ὑπατεύσειν καὶ ἐλπι- 

πξομένους τότε καὶ ἀποδώσειν τῷ δήμῳ τὴν πολιτείαν. 

4 τάδε μὲν ἔπραξαν. καὶ διακρυϑέντες ἀλλήλων ὃ μὲν 814 

ἐς Σικελίαν ἔπλει. Καῖσαρ δὲ καὶ Ἀντώνιος ὥδευον 

ἐς Ῥώμην. πυϑόμεναι δὲ ἥ τε πόλις καὶ ἡ ᾿Ιταλία. 
 ἐπαιάνιξον αὐτίκα ἅπαντες ὡς ἐπὶ εἰρήνῃ. πολέμου 

τοτὲ ἀπαλλαγέντες ἐπιχωρίου καὶ ξεναγήσεως υἱῶν καὶ 

“φρουρῶν ὕβρεως καὶ ϑεραπόντων αὐτομολίας κἀὶ λεηλα- 

σίας πεδίων καὶ γεωργίας ἀργίας. ὑπὲρ ἅπαντα δὲ τοῦ 

λιμοῦ. πιέσαντος αὐτοὺς ἐς ἔσχατον, ὥστε παροδεύου- 

σιν αὐτοῖς οἷα σωτῆρσιν ἐγίγνοντο ϑυσίαι" καὶ τὸ ἄστυ 81 

αὖ ἔμελλεν ὑποδέξεσϑαι περιφανῶς, εἰ μὴ νυκτός, ἐκκλί- 

᾿ γψοντὲς τὸ φορτικόν. ἔλαϑον ἐς τὴν Ρώμην ἐσελϑόντες. 

᾿ μόνοι δὲ ἤχϑοντο. ὅσοι τὰ τῶν ἐλευσομένων σὺν Πομ- 816 

πηΐῳ χωρία κχκεκληρουχήκεσαν, ἡγούμενοι σφίσι τοὺς 

γεωμόρους ἀδιαλλάχτους ἐχϑροὺς παροικήσειν καί. εἴ 

80 ποτὲ δυνηθεῖεν, ἐπιϑήσεσϑαι. οἵ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Πομπήιον 811 

᾿ φυγάδες αὐτίχα, χωρὶς ὀλίγων. οἱ πλείους ἐν τῇ 4ι:- 

᾿ χαιαρχείᾳ τὸν Πομπήιον ἀσπασάμενοι κατέπλεον ἐς τὴν 

᾿ Ῥώμην. καὶ ἕτέρα τοῦ πλήϑους ἦν ἡδονὴ καὶ βοαὶ 

᾿ ποιχίλαι, τοσῶνδε οὕτως ἐπιφανῶν ἐξ ἀέλπτου περι- 

- σεσωσμένων. 

1 ἀντικαταστήσοντος οἱ. Μομῃᾶ., Ὀδθπθ, οὗ οὐΐατη ΟΘΒΟἢ 
Ρ. ὅ21 ὅμως 5οΥρΒβὶ, ὁμοίως Οἱ, ὁ δοπίγα νϑτεϊῃ Ο, θθη6 

᾿ 8 σόσιον οὕτη Υ 561. Μοπᾶ., σόσσιον ᾿ϑίθτί, αὐοὰ ξοτῦ. τοι πϑηάυτη, 
᾿ς οὗ δ ἢ 8823 οὐ ΒοΐΒ5. δὰ 888. Ὁ. 49. 22,2 9 ἐπαιάνιξον Υ͂, 

᾿ ἐπαιώνιξον, α ΒΌρτῶ ὦ 888., Β, ὑπκαῤωνεξονὶ ἱ, οὗ ΤΠ 8 286. 17Υ 8 18 
᾿ς 10 ἐπὶ χωρίουβι 1ὅ ὁποϑδέξεσϑαι Β, οὐ τω βοσιρβοτδῦ Μεπᾶ., ὑπο- 
᾿ς δέξασθαι , οἵ. Δα 1882 16 ἐπελθόντες Ϊ 2186. δικαιαρχίᾳ ϊ 

24 τοσῶνδε --- ἐπιφανῶν) ποτηΐπδ γ. ἃ». θυυσαδπη [ἢ Ὁ. 814 
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ἐπὶ δὲ τούτοις ὁ μὲν Καῖσαρ ἐς τὴν Κελτικὴν ἐξ- ἢ 
ὥώρμα ταρασσομένην, ὃ δὲ Ἀντώνιος ἐπὶ τὸν πόλεμον 

τῶν Παρϑυαίων. καὶ αὐτῷ τῆς βουλῆς ψηφισαμένης 
εἶναι κύρια. ὅσα ἔπραξέ τε καὶ πράξει. αὖϑις στρατη- 

γοὺς πανταχῇ περιέπεμπε καὶ τἄλλα ὡς ἐπενόει πάντα 
διεχόσμει. ἵστη δέ πῃ καὶ βασιλέας. οὺὃς δοκιμάσειεν, 

ἐπὶ φόροις ἄρα τεταγμένοις. Πόντου μὲν Ζ,αρεῖον τὸν 

Φαρνάχους τοῦ ΜΜιϑριδάτου. ᾿Ιδουμαίων δὲ καὶ Σαμα- 

ρέων Ἡρῴδην, Ἀμύνταν δὲ Πισιδῶν καὶ Πολέμωνα 

Ὦ 

ὐϑῶρδ 

μέρους Κιλικίας καὶ ἑτέρους ἐς ἕτερα ἔϑνη. τὸν δὲ τὸ 

στρατόν. ὅσος ἔμελλεν αὐτῷ συγχειμάσειν. περιουσιά- 
σαι τε βουλύμενος καὶ γυμνάσαι, τοὺς μὲν αὐτῶν ἐπὶ 

Παρϑηνοὺς ἔπεμπεν, ᾿Ιλλυριχὺν ἔϑνος ᾿Επιδάμνῳ πάρ- 
οἴκον. προθυμοτάτους γενομένους Βρούτῳ. τοὺς δ᾽ 

ἐπὶ Δαρδανέας. ἕτερον ᾿Ιλλυριῶν γένος, αἰεὶ Μακεδο- 18 
νίαν ἐπιτρέχοντας" τοὺς δ᾽ ἐν ᾿Ηπείρῳ μένειν ἐκέλευεν, ὦ 

ὡς ἂν ἐν κύκλῳ πάντας ἔχῃ. μέλλων αὐτὸς ἐν ἅϑήναις 

χειμάσειν. ἔπεμπε δὲ καὶ Φούρνιον ἐς Διβύην, τὰ ὑπὸ 

Σεξστίῳ τέλη τέσσαρα ἄξοντα ἐπὶ Παρϑυαίους" οὐ γὰρ 
πῶ πέπυστο αὐτὰ Μέπιδον ἀφῃρῆσϑαι Σεξστίου. 

ταῦτα διαϑέμενος ἐχείμαξεν ἐν ταῖς ᾿4ϑήναις μετὰ Τ{ 

τῆς Ὀκταουίας. καϑὰ καὶ ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ μετὰ τῆς Κλεο- 
πάτρας. τὰ μὲν ἐκ τῶν στρατοπέδων ἐπιστελλόμενα 

ἐφορῶν μόνα, ἀφέλειαν δὲ ἰδιωτικὴν αὖϑις ἐξ ἡγεμο- 

4 πράξει Μεπᾶ., πράξειεν Ο, πράξοιεν ἱ 6 εἴστηϊ πῃ, 
ποι ἱ 8 ᾿Ιδουμαίων] ᾿Ιουδαίων οἱ. Μυβργ. 9 Ἡρώδην αὐτὰ 
οοαᾷ. νυ]ρο, 868 οἵ δομᾶγοσ, ἄθβοῃ. ἃ. 114. ὙοΚαβ 1" Ρ. 81 
δᾶμῃ. 20 11 συγχειμάσειν] συμμαχήσειν Υ, συγκινδυνεύσειν 
οἱ. Μοπά. 18 Παρϑηνοὺς ϑοῃπ., παρϑυηνοὺς Ο ἃ ἔ, Ῥαγ)ϊθηο8 
Ο, παρϑυαίους Ὁ; οὗ. δὰ ΤΥ͂ 8ὶ 818 11 ἔχοι ἱ 22 τῆς διΐθ 
Κλεοπάτρας οἵα. 

θ58ᾳᾳ. ἀθ Ηΐβ στρα] οὗ Οδτγάϊμδαβθη, Αὐρυβύαβ 1, 1 Ρ. 342, 
Π, 1 Ρ. 128 βαα. δᾶῃ. 21---34 
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νίας καὶ σχῆμα τετράγωνον ἔχων καὶ ὑπόδημα ἄττι- 

χὺν καὶ ϑύρας ἠρεμούσας. ἔξοδοί τε ἦσαν ὁμοίως ἄνευ 828 

σημείων αὐτῷ, σὺν δύο φίλοις καὶ σὺν ἀκολούϑοις 

δύο. ἐς διδασκάλων διατριβὰς ἢ ἀκροάσεις. καὶ τὸ 

δεῖπνον ἦν Ἑλληνικὸν καὶ μεϑ᾽ Ἑλλήνων ἡ γυμνα- 
σία πανηγύρεις τε σὺν ϑυμηδίᾳ μετὰ τῆς ᾿Οχταουίας" 

πολὺς γὰρ καὶ ἐς τήνδε ἐρρύη. ταχὺς ὧν ἐς ἔρωτας 

᾿ γυναιχῶν. λήγοντος δὲ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ἑτέρῳ 3534 

γενομένῳ, ἥ τὲ ἐσθὴς αὖϑις καὶ μετὰ τῆς ἐσθῆτος ἡ 38.α.ο. 
τὸ ὄψις ἐνηλλάσσετο. καὶ πλῆϑος ἦν ἀμφὶ τὰς ϑύρας 

 αὐτίχα σημείων τε καὶ ἡγεμόνων καὶ δορυφόρων. καὶ 

φόβου πάντα μεστὰ καὶ καταπλήξεως" πρεσβεῖαί τ᾽ ἐσ- 
εδέχοντο, αἱ τέως ἠρέμουν κεκελευσμέναι. καὶ δίέκαι 

᾿ διεχρίνοντο, καὶ νῆες καϑεύλκοντο, καὶ ἡ ἄλλη παρα- 

16 σχευὴ πᾶσα συνεχινεῖτο. 

ἢ αχαὶ Ἀντώνιος μὲν ἀμφὶ ταῦτα ἦν, Καίσαρι δὲ καὶ 830 
Πομπηίῳ διελύϑησαν αἱ ἩΝρονβρειῶν σπονδαί, κατὰ μὲν 

ξ ̓μρόμῳ ὡς ὑπενοεῖτο, ἑτέρας, αἱ δὲ ἐς τὸ φανερὸν 

ὑπὸ τοῦ πριν λνο ἐχφερόμεναι αἵδε ἦσαν. Μελοκάχοη, 826 

" σον Ἀντώνιος μὲν ἐδίδου Πομπηίῳ, κελεύων, ὅσα ἔτι 

᾿ ὥφειλον αὑτῷ Πελοποννήσιοι δόντα ἢ αὐτὸν ἀναδεξά- 

μενον ἀποδώσειν παραλαβεῖν ἢ περιμεῖναι τὴν πρᾶξιν 

αὐτῶν. ὃ δὲ οὐκ ἐδέχετο μὲν ἐπὶ τοῖσδε τὴν χώραν, 821 
᾿ς ἡγούμενος αὑτῷ σὺν τοῖς ὑψλήμονν δεδόσϑαι" χαλε- 

Ψ παίνων δέ, ὡς ὃ Καῖσαρ ἔλεγεν, εἴτε ἐπὶ τούτοις εἴτε 

χατὰ γνώμην ἄπιστον εἴϑ᾽ ὑπὸ ξήλου τῶν ἑτέρων 

μεγάλους σεφανοὺς ἐχόντων εἴτε Μηνοδώρου διερεϑί- 

ἔοντος αὐτὸν ἀνοχὰς μᾶλλον ἢ βεβαίους σπονδὰς εἶναι 

ἡ ὅ 8α. γυμνασία Μύξργ., χειμασία ΒΙ10, συμμαχία Υ θ τε] 
τελῶν ἱ, ἀπᾶθ τε ϑεῶν οἷ. ἵζπερε., Ῥοβδβῖβ οὐϊᾶτη τε φίλων 

18 ἐπενοεῖτο ἱ 21 ὥφελον ἱ αὐτῷ ΟἹ, οοττοχὶ απ Ὁ 
324 αὐτῷ ΟἹ, οοΥτ. Μοεπά. 36 γνώμης οἷ. Μαβρυ. 
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588 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ε. [ποσὰ Οαθ8. εἰ Ῥοηηρ. ἀἰδοίάϊα Ὁ 

νομέξειν, ναῦς ἄλλας ἐποιεῖτο καὶ ἐρέτας συνέλεγε χαὶ 

τῷ στρατῷ ποτὲ ἐδημηγόρησε χρῆναι παντὸς οὕνεχα, 
παρασκευάξεσϑαι. λῃστήριά τε αὖϑις ἀφανῆ τὴν ϑάλασ- 
σαν ἠνώχλει. καὶ μιχρὸν ἢ οὐδὲν ἄχος τοῦ λιμοῦ 

γεγένητο Ῥωμαίοις, ὥστε ἐβόων οὐκ ἀπαλλαγὴν τῶν: 
καχῶν. ἀλλ᾽ ἐπίέληψιν τετάρτου τυράννου κατὰ σπον- 

δὰς γεγονέναι. καὶ ὁ Καῖσάρ τινα λῃστήρια συλλαβὼν. 

ἐβασάνιξεν, οἱ Πομπήιον σφᾶς ἔλεγον ἐπιπέμψαι" καὶ 
τάδε αὐτὰ ὃ Καῖσαρ τῷ δήμῳ προσέφερε καὶ ἐπέστελ- Ἷ 

λὲν αὐτῷ Πομπηίῳ. ὃ δὲ ἐξελογεῖτο μὲν ὑπὲρ τούτων, τι 
ἀντενεχάλει δὲ Πελοποννήσου χάριν. Ἵ 

ὅσοι δὲ τῶν ἐπιφανῶν ἦσαν ἔτι παρὰ τῷ Πομπηίῳ, Ἶ 
δρῶντες αὐτὸν αἰεὶ πειϑόμενον τοῖς ἀπελευϑέροις., δὲ-᾿ 

ἔφϑειραν ἐνίους τῶν ἀπελευϑέρων, εἴτε ἀπὸ σφῶν αὐὖὐ- 
τῶν εἴτε ἐς χάριν Καίσαρος. ἐξοτρύνειν ἐπὶ Μηνοδώ- τ 
ρῷ, Κύρνου καὶ Σαρδοῦς ἔτι ἄρχοντι, τὸν δεσπότην. 

οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ φϑόνῳ τῆς Μηνοδώρου δυνάμεως. 

ἑχόντες ἐποίουν. καὶ Πομπήιος μὲν ἐς ἀλλοτρίωσιν 
ὑπήγετο τοῦ Μηνοδώρου. τῶν δ᾽ αὐτῶν ἡμερῶν Φιλ- 
άδελφος. ὃ Καίσαρος ἀπελεύϑερος, πρὸς τὸν Μηνόδωρον 3, 
διέπλευσε σίτου κομιδῆς οὕνεκα καὶ Μικυλίων ὃ πιστό- 

τατος τῷ Μηνοδώρῳ πρὸς Καίσαρα περὶ αὐτομολίας. 
τοῦ Μηνοδώρου᾽ ὑπισχνεῖτο δὲ ἐγχειριεῖν Σαρδὼ καὶ 

Κύρνον καὶ τρία τέλη στρατοῦ καὶ ψιλῶν πλῆϑος ἕτε- 

ρον. καὶ τόδε ὃν ἔργον εἴτε Φιλαδέλφου εἴτε τῶν ἐξ» 
Μηνόδωρον παρὰ Πομπηίου διαβολῶν, ὁ Καῖσαρ οὐκ 

6 {τὰς σπονδὰς οἱ. Μοπᾶ., 56α οὗ 8 δὅ9 9 αὐτὰ] 8π΄ 
αὐτίκα τῷ {τὲ δήμῳ οἱ. Νδυοκ προσέφερε ἱ, προύφερξ 
0 16 Κύρνου καὶ Σαρδοῦς Ο, καίσαρα ὡς ἱ (Κύρνου οταΐδ80), 
φουνοσοῦ Ο 21 ἕνεκα αὕτη Υ Βου. Μεμῃά., βοᾶ οἵ. Κυθῦβ, Ῥσδθ-. 
Ῥοβιἐϊοπβϑᾶν. 1 ῥ. 9 24 ψιλῶν ϑοιπ:., φίλων ΠΡ τὶ ὡὩὅ ὃν 
ΟΤη. ὃ τῶν οτα. ἱ 260 παρὰ Πομπηίῳ νοὶ πρὸς Πομπήιον 
οἱ. βοῦν. ὑ. ΠῚ ᾿πᾶ. συ. 8. ν. διαβολή 
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εὐϑὺς μέν. ἐδέξατο δ᾽ ὅμως. ἡγούμενος ἔργῳ τὴν εἰρή- 

νὴν λελύσϑαι. καὶ ᾿ἀντώνιον ἐξ ϑηνῶν ἐς τὸ Βρεν- 

τέσιον ἐς ἡμέραν ῥητὴν παρεχάλει. συμβουλευσόμενος 

αὐτῷ περὶ τοῦδε τοῦ πολέμου ναῦς τὲ μακρὰς ἐκ 

τε Ῥαβέννης καὶ στρατὸν ἐκ τῆς Κελτικῆς καὶ παρασκευὴν 

ἄλλην ἐς τὸ Βρεντέσιον χαὶ ἐς Δικαιάρχειαν ὀξέως 

βυρλέπόμπον; ὡς ἑκατέρωϑεν ἐπιπλευσούμενος τῇ Σικε- 

9 λίᾳ, ἣν Ἀντωνίῳ συνδοχῇ. ὃ δὲ ἦλϑε μὲν ἐς τὴν 

τεταγμένην ἡμέραν σὺν ὀλίγοις, Καίσαρα δὲ οὐχ εὑρὼν 

τὸ οὐ περιέμεινεν, εἴτε τὴν γνώμην τοῦ πολέμου μεμψά- 

μένος ὡς παράσπονδον εἴτε τὴν Καίσαρος παρασκευὴν 

ἰδὼν πολλὴν οὖσαν (οὐ γάρ ποτε αὐτοὺς ἀνέπαυε φό- 

Οβὼν ἡ τῆς μοναρχίας ἐπιϑυμία), εἴτε τι σημεῖον δει- 

 δισάμενος. τῶν γὰρ περικοιμωμένων αὐτοῦ τῇ σκηνῇ 

18 πρὸς ϑηρίων τις εὑρέϑη ϑυϑοσεεν ἡ  δυυῚ ἄνευ τοῦ 

προσώπου μόνου. καϑάπερ ἐς ἐπίδειξιν παραλελειμμέ- 

᾿ς ψοῦυ, οὔτε τι βοήσας οὔτε τινὸς τῶν συναναπαυομένων 

: ἐσθημένου. καὶ λύκον ἔλεγον οἱ Βρεντέσιοι πρὸ ἕω 

φανῆναι τῶν σχηνωμάτων ἐχϑέοντα. ἔγραφέ γε μὴν 

᾿ς Καίσαρι μὴ λύειν τὰ συγκείμενα καὶ ἠπείλει Μη- 

ψόδωρον ἀπάξειν ὡς ἑαυτοῦ δραπέτην" γεγένητο γὰρ 

3 Πομπηίου Μάγνου, τὴν δὲ τοῦ Μάγνου περιουσίαν ὃ 

͵ ἄντώνιος ἐώνητο νόμῳ πιπρασχομένην ὡς πολεμίου. 

Ὸ ᾿ ὃ δὲ Καῖσαρ ἔπεμπεν ἐς Σαρδόνα καὶ Κύρνον 
ἱ 
᾿ ἧς 
ἐ 8 παρεκάλει) δὶ παρεῖναι ΥὙ6] 5ἴπη. ἱπίθγοι ἀἰθβοῦ, Μοπά. 
ἔ ταϑ] τὺ ἐκάλει Ἰ ἐπιπλευσούμενος Β, αποα Μοπά. τηϑ]ποταῦ: 
" ἐπιπλευσόμενος ΥΙ 11 παράνομον, ᾿Εθα ἴῃ τη’. ἃ πη. 1: 70. 

παράσπονδον, Ὗ, παρασπόνδου οἱ. Ναῦοκ 12 αὐτοὺς] αὐτὸν 
 γουθ Ὁ ἀνέπαυσε Β 18 8Βα. δεδιξάμενος οἱ. Νιοκ 
1 εὑρέϑη τις ἱ 10 5α. παραλελειμμένου] δεδαπανημένου 16, 

ν᾿ περιλελειμμένου οἱ. Νδῦοκ 18 πρὸς ἕω 8 24 ἔπεμψεν 
Πν αὕτῃ Ὁ 80᾽. Μοπμά. {μὲν ἐς 5ογ. Μεπά. 
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τοὺς παραληψομένους. ὃ Μηνόδωρος ἐνεχείριξεν. ἐχρα- 

τύνετο δὲ τὰ παράλια τῆς ᾿Ιταλίας φρουρίοις πολλοῖς. 

μὴ αὖϑις αὐτὰ ὃ Πομπήιος ἐπιδράμοι. τριήρεις δὲ 
ἑτέρας ἐν Ῥώμῃ καὶ ἐν Ῥαβέννῃ προσέτασσε γίγνεσϑαι 
χαὶ στρατὸν πολὺν ἐκ τῆς ᾿Ιλλυρέδος μετεπέμπετο" 5 

Μηνόδωρόν τε ἐλθόντα ἐλεύϑερον εὐθὺς ἀπέφηνεν 
ἐξ ἀπελευϑέρου καὶ ὧν αὐτὸς ἤγαγε νεῶν, ἐπέτρεπεν 
ἡγεῖσθαι, ὑποστρατηγοῦντα τῷ ναυάρχῳ Καλουισίῳ. 

ταῦτα μὲν δὴ χκαϑιστάμενος ὃ Καῖσαρ καὶ παρασκευὴν 
ἔτι πλέονα συνάγων ἐβράδυνε καὶ τὸν Ἀντώνιον οὐ τ 
περιμείναντα ἐμέμφετο. τὴν δ᾽ οὖσαν ἤδη παρασκευὴν. 

ἐχέλευε Κορνιφίκιον ἐκ Ῥαβέννης μεταγαγεῖν ἐς Τά- 

ραντα. Κορνιφιχίῳ μὲν δὴ χειμὼν περιπλέοντι ἐπι- 

γίγνεται, καὶ μόνη τῶν νεῶν ἡ μδ ρχὶϑ ἡ γενομένη 
Καίσαρι διεφϑάρη" καὶ ἔδοξε τοῦτ᾽ ἐς τὰ μέλλοντα τ 

σημῆναι. ἐπιπολαξούσης δὲ ὑπονοίας ἔτι, ὡς παρα- 

σπόνδως ὃ πόλεμος ὅδε γίγνοιτο, τὴν ὑπόνοιαν ὃ Καῖ-᾿ 

σαρ ἐκλύων ἐπέστελλε τῇ πόλει καὶ τὸν στρατὸν αὐτὸς 
ἐδίδασκεν, ὅτι τὰς σπονδὰς ὃ Πομπήιος λῃστεύων τὴν 

ϑάλασσαν ἀναλύσειε καὶ τοῦϑ᾽ οἱ λῃσταὶ κατείποιεν 30 
αὐτοῦ. κατείποι δὲ καὶ Μηνόδωρος τὴν ὅλην γνώμην, 

μάϑοι δὲ καὶ Ἀἀντώνιος καὶ διὰ τοῦτο Πελοπόννησον 

οὐ δοίη. 
ὡς δὲ αὐτῷ τὰ ἐν χερσὶν ἕτοιμα γεγένητο, ἐπέπλει 8 

τῇ Σικελίᾳ, αὐτὸς μὲν ἐκ Τάραντος, Καλουίσιος δὲ Σία- 30 

15ᾳ. ἐκρατύνατο οὕὑτὰ Ὗ 8οῖ. Μοπά. 8 καλουησίῳ Υ, 
οομβῦ. 10 συναγαγὼν ἱ φὼς» οὐ οἱ. Μοπά., οοπέτα ΤισΘβο 
Ῥ. δ1ὅ 18 ἐχλύσων οἱ. Μοπά., οἵ. ῥτδϑῖ. ᾿ ἐπέστελλέ {τὲλ 
οἱ. Νδῦοκ 90 λύσειε οἱ. Νϑιοῖ οὐ 00. Ῥ. 2329, διαλύσειε Ηογν,. 
Ῥ. 1δ, 564 οὗ ΒοΒθηΚ] ρΡ. 180 45 ὃ διΐα ἄντώνιος ααᾶ. Ὁ 

8. οβδὺ Ο. σ᾽ ν βῖπβ βαθίπυβ, οὗ, ροβὺ 1105 Μὕὔμῃζου δρ. Ῥϑαϊυ- 
Ὑγ ββονῷ 8, 1 Τ. 1411 ἢ. 18 
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βῖνος καὶ Μηνόδωρος ἀπὸ Τυρρηνίας" περιήει δὲ καὶ 

τὸ πεζὺν ἐς Ῥήγιον. καὶ μετὰ σπουδῆς ἐταχύνετο ἅπαν- 

τα. ὃ δὲ Πομπήιος τῆς μὲν αὐτομολίας τοῦ Μηνοδώ- 

ρου ἐπιπλέοντος ἤδη Καίσαρος ἤσϑετο, πρὸς δὲ τὸν 

5 ἑχατέρωϑεν ἐπίπλουν αὐτὸς μὲν ὑπέμεινεν ἐν Μεσσήνῃ 

τὸν Καίσαρα. Καλουισίῳ δὲ καὶ Μηνοδώρῳ τὸν ἔχϑι- 

στον τῷ Μηνοδώρῳ μάλιστα τῶν ἐξελευϑέρων ἑαυτοῦ 

“ΜΜενεχράτη προσέτασσεν ἀπαντᾶν ἐπὶ στόλου πολλοῦ. 

ὅδε οὖν ὁ Μενεχράτης ἐπιφαίνεται τοῖς πολεμίοις περὶ 

τὸ δείλην ἑσπέραν πελάγιος. καὶ οἱ μὲν ἐς τὸν κόλπον 

τὸν ὑπὲρ Κύμης συνέφυγον καὶ τὴν νύχτα ἀνεπαύοντο, 

χαὶ Μενεχράτης ἐς Αϊναρίαν παρῆλθϑεν᾽ ἠοῦς δὲ ἀρ- 

᾿ χομένης οἱ μὲν τὸν χόλπον ἐν χρῷ παρὰ τὴν γῆν αὐ- 

τὴν μηνοειδεῖ στόλῳ παρέπλεον, ἵνα μὴ αὐτοὺς διεχπλέ- 

ιρ οἱὲν οἱ πολέμιοι. ὁ δὲ Μενεκράτης αὐτοῖς αὖϑις ἐπι- 

φαίνεταί τε καὶ εὐθὺς ἐπλησίαξεν ὑπὸ ῥύμης καὶ τά- 

Ο χους δρᾶν δὲ οὐκ ἀναγομένους ἐς τὸ πέλαγος οὐδὲν 

μέγα ἔχων, ἐς τὴν γῆν ἐγχρίμπτων ἐξεώϑει. οἱ δὲ 

 ἐξώχελλόν τε ὁμοῦ καὶ τὰς ἐμβολὰς ἀπεμάχοντο. ἦν 
80 δὲ τοῖς μὲν ἐς τὸ πέλαγος ἀναχώρησίς τε καὶ ἐφόρ- 

᾿ μησις, ὅτε βούλοιντο, καὶ σκαφῶν ἑτέρων ἀλλαγὴ παρὰ 

᾿ μέρος" οἱ δὲ ἔκαμνον ἔχ τε τῶν πετρῶν, ἐφ᾽ ἃς ἐπώκελ- 

᾿ λον, καὶ ὑπὸ τῆς ἀκινησίας τῶν νεῶν᾽ πεξομαχεῖν γὰρ 

. πρὸς ψναυμαχοῦντας ἐῴκεσαν, οὔτε διώκειν οὔτε ἐκκλί- 

36 νεὶν ἔχοντες. 

32 ἐν δὲ τούτῳ "Μηνόδωρος καὶ Μενεχράτης καϑορῶ- 

"]} σιν ἀλλήλους καὶ τὸν ἄλλον πόνον ἀφέντες αὐτίχα 

: ὅ μεσήνῃ ΟἹ ΡῬγαθίον Ὀ"; βυοίαδπὺ οοαΐοθβ οομβῦ. 9. ὅδε] 
; ὥδε (510) ἔ, οτὰ. Ο 14 μηνοειδῆ Η αὐτοὺς Βοῦν., αὐτοῦ ΠΌΤ] 

; ἀρ αἄ Ἰοοιιηι Ο 16 ῥύμης ϑὅοιν., δώμης ἸἰὈτὶ 234 3ᾳ. οὔτε 
π ν»-» οὔτε διώκειν ἱ (ρτϑϑίθσ Ὀ᾽ Ο, τϑο. Μοπᾶ., ἔοτ. γϑοῦθ 

105ᾳ. ἀθ Βοος βῖπα οὗ, ἀαγαύπδαβοη, Απρυδβύαβ 1,1 Ρ.128 δάῃ.18 
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μετ᾽ ὀργῆς καὶ βοῆς ἀλλήλοις ἐπέπλεον, ἐν τῷδε τὴν 
νίκην καὶ τὸ κεφάλαιον τοῦ πολέμου τιϑέμενοι. ἐν ὦ 
τις αὐτῶν χρατήσειν ἔμελλεν. αἱ μὲν δὴ νῆες ἀλλή- 

λαις ὑπὸ ῥύμης ἐνέπεσον καὶ συνέτριψαν ἣ μὲν τὸν 
ἔμβολον τῆς Μηνοδώρου νεώς, ἣ δὲ τὸν ταρσὸν τῆς δ 

Μενεκράτους" ἐπεὶ δὲ αὐταῖς ἑκατέρωϑεν χεῖρες ἐπεβλή- 

ϑησαν σιδηραῖ, τῶν μὲν νεῶν οὐδὲν ἔτι ἔργον ἦν, 
συνεστηκυίας ἑκατέρας. οἱ δὲ ἄνδρες ὥσπερ ἐν γῇ 

πόνου καὶ ἀρετῆς οὐδὲν ἀπέλειπον. ἀκόντιά τε γὰρ 

ἦν ἀϑρόα καὶ λίϑοι καὶ τοξεύματα ἐπ’ ἀλλήλους, καὶ τὸ 
ἐπὶ τὰς ναῦς καταρράχτας ἐρρίπτουν ἐς τὸ ἐπιέναι δι᾽ 
αὐτῶν. ὑψηλοτέρας δ᾽ οὔσης τῆς Μηνοδώρου νεώς. 

οἵ τὲ καταρράχται τοῖς τολμῶσιν ἦσαν εὐεπιβατώτεροι 

καὶ τὰ βαλλόμενα ὡς ἀφ᾽ ὑψηλοῦ βιαιότερα. τεϑνεώ- 

τῶν δ᾽ ἤδη πολλῶν καὶ τῶν ὑπολοίπων κατατετρῶ- τ 

μένων) ὃ μὲν Μηνόδωρος ὀβελῷ τὸν βραχίονα ἐτρώϑη, 
καὶ ὃ ὀβελὸς ἐξῃρέϑη. ὁ δὲ Μενεκράτης τὸν μηρὸν 

ἀκοντίῳ πολυγλώχινι ἸἸβηρικῷ ὑλοαιδήρα, καὶ οὐκ ἦν 

ἐξελεῖν αὐτὸ σὺν ἐπείξει. ἀχρεῖος οὖν ὁ ἹΜονδΑράνθοὉ 

ἐς μάχην γενόμενος ἐπέμενε καὶ ὥς. τοὺς ἄλλους ἐπ- 30 

οτρύνων. μέχρι λαμβανομένης τῆς νεὼς ἐς τὸν βυϑὸν 

τοῦ πελάγους ἑαυτὸν ἔρριψεν. καὶ τὴν μὲν ναῦν ὃ 
Μηνόδωρος ἀνεδήσατο καὶ ἐς τὴν γῆν ἀπέπλευσεν, 
οὐδὲν ἔτι δρᾶν οὐδὲ ἐκεῖνος δυνάμενος. καὶ τὸ {μὲνν 8 

λαιὸν τῆς ναυμαχίας οὕτως ἐπεπράχει. ἐκ δὲ τοῦ δεξιοῦ 30 

Καλουίσιος μέν. διαπλέων ἐς τὸ λαιόν, ἀπετέμετό τινας ὦ 

νί σιδηραῖς Ϊ τὸ ϑηΐθ ἔργον δα. Δ Ὁ 9 ἀπέλιπον ἱ 
14 βαλλόμενα] καλούμενα Ϊ 19 αὐτῷ ἃ 22 πελάγου ἱ 
234 5α. τὸν λαιὸν Ὀ΄, τὸ παλαιὸν ἃ Ὁ, (μὲν. δια, οαϊῦ, νϑύθυθβ 
2ὅ ἐπεπράγει 801. Μοπᾶ,, οὗ Οομοὺ. (. 84 1 8 8) Ρ. 184 5ᾳ. 8|108- 
αὰθ, δὖ δρυα βθαῦϊουθβ ᾿πέπραχα ϑὔϊδιη ᾿ηὐσϑηβιῦγθ ἀϑαγρδύστῃ 
για ϑῦιχ 26 ἀπετέμνετο ἃ 
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τῶν Μενεχράτους νεῶν καὶ ἐκφυγούσας εἰς τὸ πέλα- 

γος ἐδέωχε, Ζημοχάρης δ᾽. ὁ τοῦ ΜΜενεκράτους συν- 
᾿εξελεύϑερός τε καὶ ὑποστράτηγος, ταῖς λοιπαῖς τοῦ 

Καλουισίου συμπεσών, τὰς μὲν ἐς φυγὴν ἐτρέπετο. τὰς 

5 δὲ ἐς πέτρας συνήραξε. καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐξαλομένων 

ἐνεπίμπρα τὰ σκάφη. μέχρι Καλουίσιος ἐκ τῆς διώξεως 

ἐπανιὼν τάς τὲ φευγούσας τῶν ἰδίων ἐπανήγαγε καὶ 

τὰς ἐμπιπραμένας ἐκώλυσε, καὶ νυχτὸς ἐπιλαβούσης 

ηὐλίσαντο πάντες. ἔνϑα καὶ τῆς προτέρας. 

ιο ἡ μὲν δὴ ναυμαχία ἐς τοῦτο ἐτελεύτα, καὶ προῦχεν 

ἐν αὐτῇ τὰ Πομπηίου παρὰ πολύ. Ζημοχάρης δὲ βαρυ- 

ϑυμῶν ἐπὶ τῷ ϑανάτῳ Μενεκράτους ὡς ἐπὶ ἥττῃ με- 

᾿γίστῃ (δύο γὰρ οἵδε ἦσαν μάλιστα τῷ Πομπηίῳ ϑαλάσ- 

σης ἐργάται. Μενεκράτης τε καὶ Μηνόδωρος). ἅπαντα 

ιὸ μεϑεὶς “ἐκ χειρῶν εὐθὺς ἐς Σικελίαν ἔπλει, καϑάπερ 

οὐ τὸ Μενεχράτους σῶμα καὶ ναῦν μίαν. ἀλλὰ τὸν 

4 στόλον ὅλον ἀποβαλών. ὁ δὲ Καλουίσιος ἕως μὲν ἐπι- 

 πλευσεῖσϑαι τὸν 4Ζημοχάρην προσεδόκα, παρέμενεν, ἔν- 

ϑάπερ ὥρμιστο. ναυμαχεῖν οὐ δυνάμενος" αἵ τὲ γὰρ 

Ὁ χράτισται τῶν νεῶν αὐτῷ διωλώλεσαν. καὶ αἱ ἕτεραι 

πρὸς ναυμαχίαν εἶχον ἀχρείως" ἐπεὶ δὲ ἔμαϑεν οἰχό- 

μενον ἐς Σικελίαν. ἐπεσκεύαξε τὰς ναῦς καὶ παρέπλει 

τὴν γῆν. τοὺς κόλπους ἐξελίσσων. ὁ δὲ Καῖσαρ ἐκ 

: μὲν Τάραντος ἐς τὸ Ῥήγιον διεπεπλεύκει ναυσὶ πολ- 

5 λαῖς καὶ στρατῷ πολλῷ καὶ Πομπήιον περὶ Μεσσήνην 

Ξ 4 ἐμπεσών οἱ. Μρηᾶ., συμπεσών τϑυϊπθῦ. ΖοταΙκ Ρ. 68 ον 
᾿ Βιϊδίυτχη, 00]]. ΜΙδΗγ. 6. 86, Βοος οθυῦθ στη8]6 ὃ ἐξαλλομένων 
8 ἐρηεοηιηθα ἃ οἰ οΥ8 ΠΣ Ο, ὑπᾶ6 τηϑ]ΐτη τὰς {λοιπὰς ἐμπι- 
 πραμένας ἐκώλυσε, τἱδὶ γἰξίατι Ιαὐθὲ ἴῃ ἐκώλυσε; 56α ἔοτῦ. ἴὰτθ 
παάϊξα ἰοποὶ Κτανῥ Ῥ. 29. 87. 44: τὰς (ἐπιμεινάσαςΣ ἐμπιπρα- 
μένας οἱ. Νδῦοκ 1ὅ ἐκ χειρῶν ΤΥ οαϊῦ. Π1ά. ρῥτδθῖ, 
ΟΡ.ΟΥ͂Π, ἐκ κέρων ΟἹ, ὁᾳῳ: αοἷοὸ Οὐ, Ἰοοὶ ποτήθῃ ᾿αύθυρ οἱ. βὅοιν., 
ἐκ Κύμης αἴρων ῬΤΟΡΟΠΘμΒ 94 ἐπεπλεύκει ἢ 
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ὅ94 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Ἐ. Γ[ριρηα αα δομηαοιηι " 

κατειλήφει ναῦς ἔχοντα τεσσαράκοντα μόνας, ὥστε, 

αὐτῷ παρήνουν οἱ φίλοι, ὡς ἐν καιρῷ μάλιστα, ἐπι-᾿ 
ϑέσϑαι τῷ Πομπηίῳ μετὰ τοσοῦδε στόλου. ναῦς ἔχοντι, 

ὀλίγας. μέχρι τὸ λοιπὸν ἐκείνῳ ναυτικὸν οὐ πάρεστιν. 

ὃ δ᾽ οὐχ ἐπείϑετο, Καλουίσιον περιμένων καὶ λέγων. 
οὐκ εὔβουλον εἶναι τὸ ῥιψοκίνδυνον, ἔνϑα συμμαχίαν. 

ἄλλην προσδοχῴη. ὡς δὲ Ζημοχάρης ἐς Μεσσήνην. 
χατέπλευσεν. ὃ μὲν Πομπήιος αὐτόν τὲ Ζημοχάρην. 
καὶ Ἀπολλοφάνην, καὶ τόνδε ἀπελεύϑερον ἑαυτοῦ, ναῦξ᾿ 

ἄρχους ἀπέφηνεν ἀντὶ Μηνοδώρου καὶ Μενεκράτουςφ"ι 

ὁ δὲ Καῖσαρ περὶ τῶν συμβεβηκότων ἀμφὶ τῇ Κύμῃ " 
πυϑόμενος ἐξέπλει τὸν πορϑμόν, ὑπαντήσων τῷ Καλ- 

ουισίῳ. ἀνύσαντι δ᾽ αὐτῷ τοῦ πόρου τὸ πλέον καὶ 

Στυλίδα ἤδη παραπλέοντι καὶ ἐς τὸ Σκχύλλαιον ἐπι 

κάμπτοντι, ἐχϑορὼν ἐκ τῆς Μεσσήνης ὃ Πομπήιοξι 
ἐξήπτετο τῶν ὑστάτων χαὶ τὰς πρόπλους ἐδίωκε καὶ 

πάσαις ἐνέβαλλε καὶ ἐς μάχην προυκαλεῖτο. αἵ δὲ καί: 
πὲρ ἐνοχλούμεναι ἐς μὲν ναυμαχίαν οὐκ ἐπέστρεφον, 

Καίσαρος οὐκ ἐῶντος, εἴτε δείδαντος ἐν στενῷ ναῦ- 

μαχεῖν εἴτ᾽ ἐπιμένοντος οἷς ἀπ᾽ ἀρχῆς διεγνώκει, μὴ: 

ναυμαχεῖν δίχα τοῦ Καλουισίου" γνώμῃ δὲ αὐτοῦ παρᾶ 
ἐξ τὴν γῆν ὑπεχώρουν ἅπασαι καὶ ἐπ᾽ ἀγκυρῶν ἐσά- 

λευον καὶ κατὰ πρῷραν ἀπεμάχοντο τοὺς ἐπιόντας. 

Ζημοχάρους δ᾽ ἐπιστήσαντος δύο ναῦς περὶ ἑκάστην 
ἐθορυβοῦντο ἤδη, πρός τε τὰς πέτρας ἀρασσόμεναι : 
καὶ πρὸς ἀλλήλας, ϑαλάσσης τὲ ἐνεπίμπλαντο" καὶ δι-. 

Γ Ἢ 

δότε ἃ ἢ αὐτῷ οτι. Β ὅ καὶ ϑθοϊαθιὺ Μοπᾶ., ᾿πίυσὶῶ ῬΥΟΥΟΟΔΗΒ 
οὦ Ο, οἵ δὰ ΤΥ͂ 8 461 14 σκύλαιον Υὶ 14 5ᾳ. παρα- 
κάμπτοντι, ἐπὶ ΒΌΡΤΆΒΟΥ, ἃ τη. 1, 17 ἐνέβαλε Ν᾿ 18 γαῦυΞ 
ΒΡΎΟΘΙ: ναυαρχίαν ἱ ῶὅ ἀρασσόμεναι Μομά. 6χ Ὁ, ἀφασσό- 
μενοι ΟἹ 20 ἀλλήλους ἱ ἐνεπίπλαντο Β 



" 

᾿ς Οοβαγίβ οἷα(68] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ε. 95 

εφϑείροντο μετὰ ἀργίας καὶ αἵδε ὥσπερ αἱ περὶ. Κύ- 

μὴν, δομοῦσαί τε καὶ ἐμβαλλόμεναι πρὸς ἐχϑρῶν ἐπι- 

δ6 πλέόντων καὶ ἀναχωρούντων. ὃ μὲν δὴ Καῖσαρ ἐξήλατο 
τῆς νεὼς ἐπὶ τὰς πέτρας καὶ τοὺς ἐχνέοντας ἐκ τῆς 

δ ϑαλάσσης ἀνελάμβανε καὶ ἐς τὸ ὄρὸς ἄνω παρέπεμπε" 

Κορνιφίκιος δὲ καὶ ὅσοι ἄλλοι στρατηγοὶ ἦσαν αὐτοῦ, 

παρακαλέσαντες ἀλλήλους, ἄνευ προστάγματος ἀπέρ- 

ρηξαν τὰ ἀγκύρια καὶ ἀνήχϑησαν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, 

ὡς δέον τι δρῶντας παϑεῖν μᾶλλον ἢ ἑστῶτας ἀμαχεὶ 

τὸ τοῖς ἐπιχειροῦσι προχεῖσϑαι. τόλμῃ τὲ παραβόλῳ πρῶ- 

τον ὃ Κορνιφίκιος τὴν ναυαρχίδα τοῦ Ζ]ημοχάρους 

χατέσεισε καὶ εἷλε. καὶ Ζημοχάρης μὲν. ἐς ἑτέραν 

ἐξήλατο. τοιούτου δὲ ὄντος τοῦ πόνου καὶ τοῦ φϑόρου 

ἐπεφαίνοντο ἐκ πόντου προσπλέοντες ἤδη Καλουίσιός 

ἴδ τε χαὶ Μηνόδωρος. καὶ αὐτοὺς οἵ μὲν τοῦ Καίσαρος 

οὐχ ἑώρων οὔτε ἀπὸ γῆς οὔτε ἐκ ϑαλάσσης. πελαγι- 

 ὥτεροι δὲ ὄντες οἱ τοῦ Πομπηίου κατεῖδον καὶ ἰδόν- 
τες ἀνεχώρουν; συνεσκόταξε γὰρ ἤδη, καὶ κεκμηκότες 

 ἀκχμῆσιν οὐκ ἐθάρρουν συμπλέκεσθαι. 

30 τοῦτο μὲν δὴ συγκύρημὰ τοῖς ὑπολοίποις ἐκ τοῦ 

Ἢ τέως ἀχρείου χρηστὸν ἐπιγίγνεται" νυκτὸς δὲ ἐπιλαβού- 

σῆς οἱ μὲν ἐκ τῶν νεῶν ἐχπεσόντες ἕς τὰ ὄρη συν- 

᾿ς ἔφευγον καὶ πυρὰ πολλὰ ἔκαιον σύμβολα τοῖς ἔτι οὖ- 

σιν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ καὶ διενυχτέρευον οὕτως ἄσιτοι 

36 χαὶ ἀϑεράπευτοι καὶ πάντων ἐνδεεῖς. καὶ αὐτοὺς ὁ 

Καῖσαρ. ὁμοίως ἔχων. παρεκάλει περιϑέων ἐς τὴν ἕω 

ἃ 1 ὑπ᾽ ἀργίας οἱ. Μοπᾶ. 8 γοβὺ ἀναχωρούντων ἴῃ 1 1τηὔου- 
 οϊαύυτη: ἔμελλ᾽ (ἔμελλε 84) ἐπεὶ οὐδέπω κακόν γ᾽ ἀπώλετο, απδθ 
Ὁ αὔοαὰθ νἱαρίαν Ἰοσίθθθ. Εβῦ νϑυύβὰβ ΒΟΡἢ. ΡΙΠ]οοῦ. 446, αὖ 
γιά Νὅυοκ. θοῦ οαὐτὰ Ὁ ϑοῦν. θ κορνίφιος (5810) Υ͂ 
“7 παρακελεύσαντες Ὁ 1 53α. ἀπέρρηξαν Ο, ἀπέρρυψαν 1 
Γ10 προκειμένους Ϊ 18 Βα. κεχμηκόσιν ἀκμῆτες 1 20 {τὸν 
συγκύρημα οἱ. Μοπᾶ., οὗ, δᾷ ΠΠ 8 219 2ῦ αὐτοὺς] αὐτὸς Ὁ 
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596 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Ε, [0 68. α ἴοψ. ΧΙΙΙ ϑογυαίμδο, 

καχοπαϑῆσαι. ταλαιπωρουμένῳ δὲ αὐτῷ περὶ ταῦτα 

Καλουίσιος μὲν οὐδ᾽ ὃς ἐγιγνώσκετο προσπλέων, οὐδὲ 
ἀπὸ τῶν νεῶν τι χρηστὸν ἐγίγνετο. ἀσχολουμένων περὶ 
τὰ ναυάγια ὑπὸ δὲ ἑτέρου δαίμονος ἀγαϑοῦ τὸ τρισκαι- 

δέκατον τέλος ἐπλησίαξε διὰ τῶν ὁρῶν καὶ περὶ τοῦ 

καχοῦ πυϑόμενοι τοὺς κρημνούς. τῷ πυρὶ {περὶ τῆς ὁδοῦ 
τεχμαιρόμενον, διέδραμον καὶ χαταλαβόντερ τὸν αὐτο- 
χράτορα σφῶν καὶ τοὺς συμφυγόντας ὧδε ἔχοντας κα΄ 

μάτου. καὶ τροφῶν ἀπορίας ἐθεράπευον, ἄλλους ἄλλῃ 

διαλαβόντες. οἵ δὲ ταξίαρχοι τὸν αὐτοχράτορα ἐς αὐτο- τὶ 
σχέδιον σκηνὴν ἐσαγαγόντες. οὐδενὸς τῶν οἰκετῶν 
αὐτῷ ϑεραπευτήρων παρόντων, ὡς ἐν νυκτὶ καὶ το- 

σῷδε ταράχῳ διερριμμένων. περιπέμψας δ᾽ εὐθὺς παν- 
ταχῇ τοὺς ἐξαγγελοῦντας. ὅτι σώξοιτο. πυνθάνεται Καλ-᾽ 

ουίσιον σὺν ταῖς πρόπλοις καταπλέοντα καὶ ὡς ἐπὶ δύο, ̓  

χρηστοῖς καὶ ἀδοκήτοις ἀνεπαύετο. 

ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τὴν ϑάλασσαν ἐφορῶν ἐθεᾶτο ναῦς 8 

ἐμπεπρησμένας τε καὶ ἡμιφλέκτους ἐ ἔτι καὶ ἡμικαύστους 
ἄλλας τὲ λελυμασμένας ἱστίων τε ὑμὴῦ καὶ πηδαλίων καὶ 

σκευῶν ἔμπλεων τὸ πέλαγος καὶ τῶν ἔτι σωξομένων 36 

τὰ πολλὰ πεπονηκότα. προστησάμενος οὖν τὸν Καλουι- 

σίου στόλον, ἐπεσχεύαξε τὰ ἐπείγοντα τῶν σχαφῶν 
πλαγιάσας. ἠρεμούντων καὶ τῶν πολεμίων. εἴτε ΔΩ 

8 ἀσχολουμένῳ 10 περὶ Μυβργτ., ὑπὲρ ΟἹ 6 αὐ 
τῆς ὁδοῦ 5ογῖρβὶ 6 Μυβρυ. οοπϊθούαγα, ἰάθηη δυὺ {τὰν τῆς ὁδοῦ 
οἱ. Ηδσν. Ῥ. Τῦ 9. ἄλλῃ] ἄλλοι 10, νυϊρὸ 11 οἰκετῶν] οἷ- 
χείων γουυὺ βοῦν. 12 ϑεραπευτῆρος παρόντος οἱ. Νδποῖ,, 
Βθ4 ρίαν. ἔἕοτύ. ὑθμθυῖ Ῥοϊοεβῦ, οἵ οὐΐϑια Κτναύ Ρ. 84 1ὅ προ- 
πόλοις Ϊ 18 καὶ ἡμικαύστους 46]. ΟΟὈ. Ρ». 380 19 λελυ- 
μασμένας ΟΟΌὈ. 1014., λελυμένας ΟἹ, ἀογοϊοίας (, 1. 6. λελειμμένας 
22 ααὖὺ ἸΔΟΌΠΘΤΩ Ῥοβὲ ἐπείγοντα βὐαύαΐ δα ΠΙυμᾶ ἴῃ ἐπίλοιπα 
τητιϊατὶ νο]αϊῦ ὅθι. πϑαύγαση ὩΘΟΘΒΒαΙΟ 28 πλαγιάσας] αὐἱᾷ, 
ΒΙρτιβοθῦ, ΠΟῊ ᾿ᾳιοῦ, οἵ. αυδ βοιτ.. δαπούων!ὑ ὑ. ΠῚ ν. 810 ᾿ 



ΎΡΉ»,».. 
αν ΩΝ ἐοηηροδέαβ ηιαγὶ8) ΕΜΦΥΛΙΩΝ Ε. 5901 

Καλουίσιον εἴτε αὖϑις ἀναγομένοις ἐπιϑέσϑαι διεγνω- 

χότων. ὧδε δὲ ἐχόντων ἑκατέρων. ἐκ μέσης ἡμέρας 
 γότος ἐμπεσὼν ἤγειρε κῦμα βίαιον ἐν ῥοώδει καὶ στενῷ 

᾿ χωρίῳ. Πομπήιος μὲν οὖν ἐν Μεσσήνῃ λιμένων ἔν- 

δ δὸν ἦν, αἱ δὲ τοῦ Καίσαρος νῆες αὖϑις περὶ τραχεῖαν 

ἀκτὴν καὶ δύσορμον ἀρασσόμεναι ταῖς τε πέτραις καὶ 

ἀλλήλαις ἐπεφέροντο. οὐδὲ τῶν πληρωμάτων σφίσιν 

39 ὥστε διαχρατεῖν ἐντελῶν ὄντων. Μηνόδωρος μὲν οὖν, 

ἀρχόμενον τὸ δεινὸν ἐλπίσας πλεονάσειν, ἐς τὸ πελα- 

Ὁ γιώτερον ἀνήχϑη καὶ ἐπ’ ἀγκυρῶν διεσάλευεν" ἀσϑενέ- 
στερον δὲ ἔχων τὸ κῦμα διὰ τὸν βυϑόν, εἰρεσίᾳ ὅμως 

᾿ χαὶ πρὸς τόδε ἐνίστατο χαρτερᾷ μὴ παραφέρεσϑαι. καί 

τινες αὐτὸν ἐμιμοῦντο ἕτεροι. τὸ δὲ λοιπὸν πλῆϑος, 

δ οἰόμενοι ταχέως τὸ πνεῦμα. ἐνδώσειν ὡς ἐν ἔαρι. τὰς 

τ ναῦς ἑχατέρωϑεν ἀγκύραις ἔκ τε τοῦ πελάγους καὶ ἀπὸ 

τῆς γῆς κρατοῦν χαὶ κοντοῖς ἐξεώϑουν ἀπ᾿ ἀλλή- 

λων. τραχυτέρου δὲ τοῦ πνεύματος γενομένου συν- 

: ἐκέχυτο πάντα καὶ συνετρίβοντο αἱ νῆξς, τὰς ἀγκύρας 

 ἀπορρηγνύουσαι καὶ ἐς τὴν γῆν (ἢ) ἐπ᾿ ἀλλήλας τινασ- 

30 σόμεναι" βοή τε ἦν παμμιγὴς δεδιότων ὁμοῦ καὶ ϑὅδὴΝ 

 ξόντων καὶ δαδοννλεμόνεαιν ἀλλήλοις ἐς ἀνήχοον᾽ οὐ 

γὰρ ἐφικνοῦντο ἔτι τῶν λεγομένων, οὐδὲ χυβερνήτης 
ἰδιώτου διέφερεν οὔτε κατ᾽ ἐπιστήμην οὔτε προστάσ- 

ἢ σῶν. ἀλλ᾽ ὃ φϑόρος ἦν ὅμοιος ἔν τε ταῖς ναυσὶν αὐ- 

6 ταῖς καί. ὅτε τις αὐτῶν ἐχπέσοι κύματι καὶ κλύδωνι 

ὅ περὶ] ἐπὶ 11 ὅμως Οἱ, συντόνως οἱ. Ζογαῖκ Ρ. 17 5α. 
γἱὶχ τϑοῖθ 12 πρὸς τῷδε Ο, ργαοίογεα ( τοῦ μὴ οἱ. Μ6πα., 

ΟῬοββὶ8. ϑὐϊδιηῃ {ὡς μὴ; οἵ. δά 8 298 14 ἦρι 8ογ. Μοπά. 
[19 ἐπ᾽ ἀλλήλας Υ, ἀπ᾽ ἀλλήλας Β, ἐπ᾽ ἀλλήλαις δῇ, ἀπαλλήλαις 
θ; (ἢΣ δϑαϊάϊ ὃχ ξ 410, {καὶ ΒοΕνν. 6χ 8 869: αὐ ἐογγαηι ἀοϊαίαο 
αὐ ἡἰδένι5. οοΠΠ ἀιινιέεν Ο,, ὑπᾶ6 ἐπὶ σπιλάδας οἱ. Μεπά. 21 ἐς 
᾿ἀνήκοον ἀλλήλους (ἀλλήλοις 8) 1 
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598 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ε. [(ιέβ, οἰαβδίβ αὐβίσια ὦ 

καὶ ξύλοις ἀρασσομένων᾽ ἔγεμεν γὰρ ἡ ϑάλασσα ἱστίων 
καὶ ξύλων χαὶ ἀνδρῶν καὶ νεκρῶν. εἶ δέ τις καὶ τάδε 
διαφυγὼν ἐχνήχοιτο ἐπὶ τὴν γῆν, συνηράσσοντο καὶ 

οἵδε. ἐπὶ τὰς πέτρας ὑπὸ τοῦ κύματος. ὡς δὲ καὶ τὸ 

σπάσμα τὴν ϑάλασσαν ἐλάμβανεν, ὃ συνήϑως ἐπιγίγνε- ε 
ται τῷδε τῷ πορϑμῷ, τοὺς μὲν ἀήϑεις καὶ τόδε ἐξ- 

ἕπλησσε. τὰ δὲ σκάφη τότε μάλιστα περιφερόμενα 

συνέπιπτεν ἀλλήλοις. καὶ τὸ πνεῦμα ἐς νύχτα χαλε- 

πώτερον ἐγίγνετο, ὥστε μηδὲ κατὰ φῶς ἔτι. ἀλλ᾽ ἐν: 
σκότῳ διόλλυσϑαι. οἰμωγαί τε ἀνὰ τὴν νύκτα πᾶσαν 9 

ἦσαν καὶ τῶν οἰκείων μετακλήσεις ἀνά τε τὴν γῆν 

διαϑεόντων χαὶ τοὺς ἐν τῇ ϑαλάσσῃ καλούντων ἐξ 

ὀνόματος καὶ ϑρηνούντων, ὅτε μὴ ἐπακούσειαν, ὡς 
ἀπολωλότας" ἔμπαλίν τε ἑτέρων ἀνὰ τὸ πέλαγος ὕπερ-, 

κυπτόντων τὸ κῦμα καὶ ἐς βοήϑειαν τοὺς ἐν τῇ γῇ 1: 
παρακαλούντων. ἀμήχανα δὲ πάντα ἦν ἑκατέροις" καὶ 

οὐχ ἡ ϑάλασσα μόνη τοῖς ἐς αὐτὴν ἐσελϑοῦσιν καὶ ὅσοι 
τῶν νεῶν ἐπεβεβήχεσαν ἔτι, ἀλλὰ καὶ ἡ γῆ τοῦ κλύ- 

δωνος οὐχ ἧσσον ἦν ἀπορωτέρα,. μὴ σφᾶς τὸ κῦμα 
συναράξειεν ἐπὶ τὰς πέτρας. ἐμόχϑουν τε χειμῶνι τῶν εἰ 

πώποτε μάλιστα καινοτρύπῳ, γῆς ὕντες ἀγχοτάτω καὶ 
τὴν γῆν δεδιότες καὶ οὔτε ἐχφυγεῖν αὐτὴν ἔχοντες 
ἐς τὸ πέλαγος οὔτε ὅσον ἀλλήλων διαστῆναι" ἡ γὰρ 

στενότης ἡ τοῦ χωρίου καὶ τὸ φύσει δυσέξοδον αὐτοῦ 

καὶ κλύδων ἐπιπεσὼν καὶ τὸ πνεῦμα, ὑπὸ τῶν περι- εἱ 

1 τηϑ]τη ἀρασσόμενος ἱστῶν οἷ. ϑοίνγ., ποι τθοῦθ, ορί ποῦ, 
οὗ 8 867 ἴ περιφερομένῳ ἱ 8 συνέπιπτεν ἀλλήλοις] Ἰαθαπδτγα 
βὐαθποπαδτη οἱ. Μομπα., οατὰ Ο νουύουϊῦ: γαΐθ8 --- ἦγν τὐπθῆν ζ676- 
δωρέν" δοηἐογοθαηέιγηιθ, Ῥταθίου πιθοθϑϑιἐαύΐθη 18 ὑπακούσειαν 
οἱ. ΟΟὉ.. ». 280, ἱπυῦ. 1δ τῇ οἵω. 1 18 ἐογγογθην αἢογοθαΐ 
ααὖ Ἰορτὺ Ο ροβὺ ἔτι δυὺ. αποα γουβι να 5, δα αϊαϊύ, πθο γουυῦ 
καὶ ροϑὺ ἀλλὰ 20 τε] τὰ ἱ 21 χαινοτρόπῳ Μυβργτ. ΑΝ 
τρόπῳ Ἰἰῦτ 28 ὅσον οῦ. Β 238 (ὁ κλύδων ταλ]υῦ Μϑη 
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κειμένων ὀρῶν ἐς ϑυέλλας περικλώμενον. καὶ ὁ τοῦ 

βυϑοῦ σπασμὸς ἐπὶ πάντα εἱλούμενος οὔτε μένειν οὔτε 

φεύγειν ἐπέτρεπε᾽ τό τὲ σκότος ἠνώχλει νυχτὸς μά- 

λιστα μελαίνης. ὅϑεν ἔϑνησκον οὐδὲ καϑορῶντες ἀλλή- 818 

λους ἔτι, οἱ μὲν ϑορυβούμενοι καὶ βοῶντες. οἵ δ᾽ ἐφ᾽ 

ἡσυχίας παριέμενοι καὶ τὸ δεινὸν ἐχδεχόμενον καὶ 

᾿ συνεργοῦντες ἐς αὐτὸ ἔνιον ὡς ἀπολούμενοι πάντως. 

γενόμενον γὰρ τὸ κακὸν κρεῖσσον ἐπινοίας καὶ τὴν ἐκ 819 

τῶν παραλόγων αὐτοὺς ἐλπίδα ἀφῃρεῖτο, μέχρι ποτὲ 

τὸ ἄφνω τὸ πνεῦμα προσιούσης ἡμέρας διελύετο καὶ μεϑ' 

ἡλίου ἐπιτολὴν πάμπαν ἐμαραένετο. χαὶ τὸ κῦμα ὅμως 880 

καὶ τότε. τοῦ πνεύματος ἐχλυϑέντος, ἐπὶ πολὺ ἐτρα- 

χύνετο. καὶ τὸ δεινὸν οὐδ᾽ ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ποτὲ 

τηλικοῦτον ἐμνημονεύετο γενέσϑαι" γενόμενον δὲ ἔϑους 

ἀὸτὲ καὶ νόμου χρεῖσσον διέφϑειρε τῶν Καίσαρος νεῶν 

χαὶ ἀνδρῶν τὸ πλέον. 
91 ὃ δὲ καὶ τῆς προτεραίας ἡμέρας πολλὰ τῷ πολέμῳ 881 
᾿ βλαβεὶς καὶ δύο τοῖσδε συμπτώμασιν ὁμοῦ συνενεχϑεὶς 

᾿ ἐπὶ τὸ ἹἹππώνειον εὐθὺς ἤει διὰ τῶν ὀρῶν νυχτὸς αὖ- 
90 τῆς ἐκείνης κατὰ σπουδήν, οὐχ ὑφιστάμενος τὴν συμ- 

φοράν, ἐν ᾧ μηδὲν εἶχεν ἐπικουρεῖν. καὶ φίλοις καὶ 882 

᾿ στρατηγοῖς ἐπέστελλε πᾶσι διὰ χειρὸς εἶναι, μή τις 

αὐτῷ καὶ ἑτέρωϑεν ὡς ἐν κακοπραγίᾳ γένοιτο ἐπι- 

βουλή. περιέπεμπε δὲ καὶ ἐς τὴν ἀχτὴν ἅπασαν τῆς 

25 Ἰταλίας τὰ παρόντα πεξά, μὴ ἐπιτολμήσειε καὶ τῇ γῇ 

διὰ τὴν εὐτυχίαν ὃ Πομπήιος. ὃ δὲ οὔτε περὶ τῆς 3888 

γῆς ἐνενόησεν οὔτε τοῖς λειψάνοις τοῦ ναυαγίου παρ- 

᾿οὔσιν ἢ ἀπιοῦσι χαταστάντος τοῦ κλύδωνος ἐπεχείρη- 

ἤ 2 εἰλούμενος 8 8α. ζἐς τὰν μάλιστα οἱ. Μεπά., ἱπαύ,, 
οὗ Κταϊὑ Ρ. 18 13 ἐπὶ Ο, ἐς 1 18 ἐπιχωρίων Ὀΐ, χωρίων ἃ 

11 ἡμέρας 46]. Ηρ. Ρ. 16 
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600 ἘΜΦΥΛΊΙΩΝ Ἐς [Μαεοοθηαϑ αα Απέ. γυῖϑϑειδ : 

σεν. ἀλλ ὑκορθῖδν ἐκ τῶν δυνατῶν διαξωννυμένους 
τὰ σκάφη καὶ ἀνέμῳ διαπλέοντας ἐς τὸ ᾿Ἱππώνειον, 
εἴτε τὴν συμφορὰν ἀρκεῖν οἱ νομίξων εἴτ᾽ ἄπειρος ὧν 
νίκην ἐπεξελθεῖν εἴϑ᾽. ὥσπερ εἴρηταί μοι καὶ ἑτέρωθι, 

ἐπιχειρεῖν ὅλως ἸΒΕΊΠΩΝΕ ὧν καὶ μόνον ἐγνωκὼς ἀμύ- τ 

ψνεσϑαι τοὺς ἐπιπλέοντας. 

Καίσαρι δὲ οὐδ᾽ ἐς ἥμισυ τῶν νεῶν περιεσώϑη, ϑ 

καὶ τοῦτο σφόδρα πεπονηκός. καταλιπὼν δ᾽ ὅμως αὐ- 
τοῦ τινὰς ἐπιμελεῖσϑαι; ἐπὶ Καμπανίαν ἤει δυσφορῶν᾽ 

οὔτε γὰρ ἄλλας ναῦς εἶχεν, δεόμενος πολλῶν, οὔτε χρό- υ 
γον ἐς ναυπηγίαν, ἐπειγόμενος ὑπὸ τοῦ λιμοῦ καὶ τοῦ 

δήμου περὶ συμβάσεων αὖϑις ἐνοχλήσαντος καὶ τὸν 
άλεμον ἐπιτωϑάσαντος ὡς παράσπονδον. χρημάτων 
τ᾽ ἔχρῃζε καὶ ἠπόρει. Ρωμαίων οὔτε εἰσφερόντων οὔτε, 

τοὺς πόρους ἐώντων, οὺς ἐπινοήσειε. δεινὸς δὲ ὧν ἀξδὶ τ 

τὸ συμφέρον συνιδεῖν ἔπεμπε Μαιχήναν ἐς Ἀντώνιον, 

μεταδιδάξοντα περὶ ὧν ἔναγχος ἐπεμέμφοντο ἀλλήλοις. 
καὶ ἐς συμμαχίαν ὑπαξόμενον. εἰ 'δὲ μὴ πείσειεν. ἐπ- 
ἑνόξι τοὺς ὁπλίτας δλχάσιν ἐπιβήσας ἐς Σικελίαν πε- 

ραιοῦν καὶ τὴν ϑάλασσαν μεϑεὶς κατὰ γῆν τὸν πόλεμον 8, 
συνίστασϑαι. οὕτω δ᾽ ἀϑύμως ἔχοντι αὐτῷ ἀγγέλλεται 

ὃ ἀντώνιος συνθέμενος συμμαχήσειν καὶ νίκη κατὰ 
Κελτῶν τῶν Ἀκυιτανῶν ἐπιφανής, ἣν ᾿γρίππας ἄγων 

ῶ καλῷ ροβὺ ἀνέμῳ γ8] εὐδίῳ ροϑὺ “Ἱππώνειον ἀοδίᾶθιο 
18 ἐπιτωϑάσαντος βυβρ. Μοπᾷ., 888 οἵ, Π 8 218 1ὅ ἐπινονή- 
σειξ (810) Β 11 μεταδιδάξαντα ΒΙ, τϑούθ 760 21 αὐτῷ 
ΔΘΙΘΥῚ τηϑ]ῖτι ΟὉ ἰδύθχα 28 τῶν ἀκυληιτανῶν Υ ἄγων]. 
ἀγωνιξόμενος οἷ. Μαβρτ., ᾿ἰδούπϑιη Ρ]υγατα. γϑυθοσατη 8|1α00 
τηοᾶο βύαύαθπαδτη 6886 Οἱ. ̓ Μοπά. (οἵ. ὅδ588. Π. 48, 49), ρυϑϑβουύα. 
οατη Ὧ6 γουθυϊο αὐϊᾶθηη 81:1 Ποαββοῦ: ΒΟΙΙΡΌΟΥ Ἀρήρρϑπι [580 
τηΐββατη ἴπ Αααϊδαποβ. Απὶ βαρ] Ἰοἰδου αἴρων Βοτίθοπάστα ρτὸ ἄγων 

1 διαζωννυμένους] οὗ, Αββιηϑῃπ ἂρ. Βαυτηοίβίοσ, Πα κυλᾶ] θυ 
ἃ, ΚΙδβθβ. ΑἸύουῦ. ΠῚ τ. 160 ΐ 
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ἐφάνη. οἵ τε φίλοι καὶ τῶν πόλεών τινες αὐτῷ ναῦς : 

ὑπισχνοῦντο καὶ ἐποίουν. 

ὃ μὲν δὴ καὶ τῆς λύπης ἀνίη καὶ λαμπροτέραν 381 

938 τῆς προτέρας παρασκευῆς συνεπήγνυτο᾽ ἀρχομένου δ᾽ 57α.. 

᾿πἦρος ὁ μὲν Ἀντώνιος ἐξ ᾿ϑηνῶν ἐς Τάραντα διέπλει 

᾿ ψαυσὶ τριαχοσίαις, τῷ Καίσαρι συμμαχήσων, ὡς ὑπ- 
᾿ ἔσχητο, ὃ δ᾽ ἐνήλλακτο τὴν γνώμην καὶ ἐς τὰς ἔτι 

γινομένας αὑτῷ ναῦς ἀνεβάλλετο. καλούμενος δὲ αὖ- 388. 

ϑις ὡς ἐπὶ ἕτοιμα καὶ ᾿οριββημομδι τὰ Ἀἀντωνίου. ἑτέρας 

τὸ ἀσχολίας προύφερε καὶ δῆλος ἦν ἢ αὖϑις ἐπιμεμφό- 

᾿ μενός τι τῷ Ἀντωνίῳ ἢ τῆς συμμαχίας διὰ τὴν εὐ- 

πορίαν τὴν; οἰκείαν ὑπερορῶν. χαλεπαίνων δ᾽ ὃ ἄἄν- 889 

τώνιος ἐπέμενεν ὅμως καὶ αὖϑις αὐτὸν ἐκάλει" τῇ τε 

γὰρ. χορηγίᾳ τοῦ ναυτικοῦ κάμνων καὶ στρατοῦ χρήξων 
χς ἐπὶ Παρϑυαίους ᾿Ιταλοῦ, Καίσαρι τὰς ναῦς ἐπενόει 

διαλλάξαι. εἰρημένον μὲν ἐν ταῖς συνθήκαις ἑκάτερον 

ξενολογεῖν ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας, δυσχερὲς δ᾽ ἐσόμενον αὐτῷ 

Καίσαρος τὴν ᾿Ιταλίαν εἰληχότος. Ὀχταουία οὖν ἐχώρει, 390 

πρὸς Καίσαρα διαιτήσουσα αὐτοῖς. καὶ ὃ μὲν ἐγκατα- 

30 λελεῖφϑαι τοῖς κινδύνοις ἔλεγε τοῖς ἐν πορϑμῷ κατα- 

λαβοῦσιν, ἣ δὲ ἐκλελύσϑαι τοῦτο διὰ Μαικήνα. ὃ δὲ 891 

 χὸν Ἀντώνιον ἔφη καὶ Καλλίαν ἀπελεύϑερον ἐς Δέπι- 

δον ἐχπέμψαι, συντιϑέμενον τῷ Δεπίδῳ κατὰ Καίσα- 
ρος, ἣ δὲ συνειδέναι Καλλίαν περὶ γάμων ἀπεσταλ- 

8 ἀνήει 1, ἀνίει οἱ. ΜαΒροΥ. 4 παρασκευὴν οὐτὰ Ὁ, ααἱ ἠδτηθ 
γ Υθοστιτη οΟἸ οοδύίοπθ ταυίαξα π|}}} Ῥτορδῦ, βου. Μοπά. 1 τὰς 
οἵα. Β 8 αὐτῷ Οἱ, οοτγ. Μοπά. 11 αὐτῷ ϑοῖν., αὐτοῖς 
ΠΟΥ 18 καίσαρος] καὶ βαρὺϊ 20 {τῷ πορϑμῷ εἱ. Μιοπᾶ. 
Καὑτὸν» καταλαβοῦσιν οἷ. Μαπά., ποι τοοῦθ, οὗ, Τῆπο. 2, 18, 2; 
δ4, 8 οἴο. (Ζοσαϊκ Ρ. 71) " 

ἘΣ ἀΣο- ΟΩῸΝ δ 

ἀῶ ΠΣ Αι 

ἘΣ Ό 

8 ἀθ ἰθιῆρουθ ἔοθάθσὶβ Ταγθηὐπὶ οἵ. 1. Κτοτηδγοσ, 16 σϑομέ!. 
Βερτἄπαυηρ' ἀθ5 Ῥυϊποὶραύβ (1888) Ρ. 81 βαα. 
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θ09 ἘΜΦΎΛΙΟΝ ἙἘ. [Ῥαοίϊο Ταγοηίϊηα ὦ 

μένον" βουληϑῆναι γὰρ Ἀντώνιον πρὸ τῶν Παρϑυικῶν 
ἐχδεδόσϑαι τὴν ϑυγατέρα τῷ παιδὶ “επίδου., καϑάπερ ἵ 
ὡμολόγητο. καὶ τάδε μὲν ἡ Ὀχταουία, Ἀντώνιος δὲ 
καὶ τὸν Καλλίαν ἔπεμπεν, ἐς βάσανον τῷ Καίσαρι ἃ] 

διδούς" ὃ δὲ οὐκ ἐδέξατο μέν, ἀφίξεσθαι δὲ ἔφη καὶ δ 
συμμίξειν ᾿ἀἀντωνίῳ μεταξὺ Μεταποντίου καὶ Τάραντος, ϊ 

8 μέσον ἔχων ποταμὸν τὸν ἐπώνυμον. κατὰ δαίμονα δ᾽ ϑ. 

ἀμφοτέρων προσιόντων τῷ ῥεύματι, ᾿ἀντώνιος ἐκ τῆς 

ἀπήνης καταϑορὼν ἔς τι τῶν παρορμούντων σχαφῶν 

ἐσήλατο μόνος καὶ ἐπέρα πρὸς τὸν Καίσαρα. πιστεύων τὸ 
ὡς φίλῳ. καὶ ὁ Καῖσαρ ἰδὼν ἀντεμιμεῖτο, καὶ ξυμ- 

βάλλουσιν ἀλλήλοις κατὰ τὸ ῥεῦμα καὶ διήριξον., ἕκά- 

τερος ἐκβῆναι βουλόμενος ἐς τὴν ὄχϑην τοῦ ἑτέρου. 
ἐνίχα δὲ ὃ Καῖσαρ. ὡς καὶ πρὸς τὴν Ὀχταουίαν ἥξων 

ἐς Τάραντα, ἐπί τε τῆς ἀπήνης Ἀντωνίου συνήδρευεν τ 

αὐτῷ καὶ ἐν Τάραντι ἐς τὴν καταγωγὴν αὐτοῦ παρ- 

ἤλθϑέ τε ἀφύλακτος καὶ τὴν νύκτα ὁμοίως ἀνεπαύετο 
χωρὶς δορυφόρων παρ᾽ αὐτῷ. τὰ δ᾽ ὅμοια καὶ παρ 

Ἀντωνίου τῆς ἐπιούσης ἐπεδείκνυτο. οὕτως αὐτοῖς ἦν 

συνεχὴς ἡ μεταβολή. πρός τε τὰς ὑπονοίας διὰ φιλ- 30 

ἀρχίαν. καὶ ἐς τὰς πίστεις ὑπὸ χρείας. 
᾿ τὸν μὲν οὖν ἐπίπλουν τὸν ἐπὶ Πομπήιον ὁ Κυιαδᾷ 9 

ἐς νέωτα ἀνεβάλλετο" ὃ δ᾽ Ἀἀνντώνιος ἐπιμένειν διὰ Παρ- 

ϑυαίους οὐ δυνάμενος. ἀντέδοσαν ὅμως ἀλλήλοις. Καί- 

σαρι μὲν ὃ Ἀντώνιος ναῦς ἕχατὸν εἴκοσιν, ἃς αὐτίκα 30 
πέμψας εἷς Τάραντα παρέδωκεν, Ἀντωνίῳ δὲ ὃ Καῖσαρ 

δισμυρίους ᾿Ιταλοὺς ὁπλίτας. οὺς ἐπιπέμψειν ὑπισχνεῖτο. 

1 Παρϑυικῶν} οἵ. δὰ 8 39 Ἱ ἐπώνυμον ϑοιν,. 6Χ Ο, ααἱϊ: 
δἰιιϑάφην ποηυϊγιῖδ, εὐώνυμον ΟἹ 8 {(ᾶμαν προσιόντων οἱ. Μοπᾶ. 
ζᾶἅμα» ἀμφοτέρων Νάυοκ, Ῥγο ΔΌΣ ὕοΥ 19 ἀπεδείκνυτο ἃ 
21 ἐς οἴη. Υ͂ 28 ἀνεβάλετο ουτῃ Ὗ 8βογ. Μεπᾶ. 



Δομοάογιβ ἃ Οα68. ἀοΠοὶ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἑ. 008 

ἐδωρήσατο δὲ χαὶ Ὀχταουία τὸν ἀδελφόν, αἰτήσασα 

παρ᾽ Ἀντωνίου. δέκα φασήλοις τριηριτικοῖς, ἐπιμίκτοις 

ἔκ τε φορτίδων νεῶν καὶ μαχρῶν, καὶ τὴν Ὀχταουίαν 

ὁ Καῖσαρ χιλίοις λογάσι σωματοφύλαξιν, οὃς ἐπιλέξαιτο 

5 Ἀντώνιος. ἐπεὶ δὲ ὁ χρόνος αὐτοῖς ἔληγε τῆς ἀρχῆς, 

᾿ ἣ τοῖς τρισὶν ἐψήφιστο ἀνδράσιν, ἑτέραν ἑαυτοῖς ὥρι- 

ξον πενταετίαν. οὐδὲν ἔτι τοῦ δήμου δεηϑέντες. 

οὕτω μὲν οὖν διεχρίϑησαν ἀπ᾽ ἀλλήλων, καὶ ὃ 
Ἀντώνιος εὐθὺς ἐς τὴν Συρίαν ἠπείγετο, τὴν Ὀχτα- 

τὸ ουίαν παρὰ τῷ ἀδελφῷ καταλιπὼν μετὰ ϑυγατρὸς ἤδη 

90 γενομένης αὐτοῖς. Μηνόδωρος δέ, εἴτε τις ὧν φύσει 

87α. Ο. 

8917 

898 

399 

400 

 παλιμπροδότης εἴτε δείσας τήν ποτε. ἀπειλὴν Ἄντω-. 

νίου. ἀπάξειν αὐτὸν εἰπόντος ὡς ἀνδράποδον πολεμο- 

ποιόν. εἴτε ἐλασσόνων ἀξιοῦσϑαϊ νομίξων παρ᾽ ἃ προσ- 
χα ἐδόχησεν, εἴτε τῶν ἄλλων αὐτὸν ἐξελευϑέρων τοῦ 

Πομπηίου συνεχῶς ὀνειδιζόντων ἐς ἀπιστίαν δεσπότου 

χαὶ παρακαλούντων ἐπανελθεῖν Μενεκράτους ἀποϑα- 

νόντος. πίστιν αἰτήσας καὶ λαβὼν ηὐτομόληδε πρὸς 

Πομπήιον σὺν ἑπτὰ ναυσί, Καλουίσιον τὸν ναύαρχον 

0 τοῦ Καίσαρος διαλαϑών. ἐφ᾽ ᾧ τὸν Καλουίσιον ὃ Καῖσαρ 
᾿ ἀπέλυσε τῆς ναυαρχίας καὶ ἀντικατέστησεν Ἀγρίππαν. 
π΄ 

2 τριηριτικοῖς Βὶ, οὗ 1. α΄. ΠῚ π. 807 ὁ 100 σχοινία τριηρι- 
᾿ς τιχά, τριηρετικοῖς Υ͂, ααοα Ῥτοοθιη. ὁ. 10, 110. ὁ. 96. 121 ἐτϑαϊψατη. 
᾿ς ρβὺ; τριηρικοῖς ἑδταθη οὔτ ἢ. Ὠἰπᾶοτῇ ἴῃ βύθρῃ. {Π68. 5. ν. ταῦ 
 Μομᾶ. δὄὅ αὐτοῖς τηοϊδβίατη ρυϊανὶὺ Μοπά., βθα οἵ. Κταιέ Ρ. 89 
᾿ ὁ ἢ] Β ἐπεψήφιστο τοῖς οἰΐατα δΐα ἀνδράσιν δαα.Υ 

8 οὕτω βοῦν. οχ Ὁ, αἱ: φοφιε πιοᾶο, οὗτοι Ο , οὔτοι (516) ἃ Ὁ 
117 τιμοκράτους ἱ (μάλιστα, ἀποθανόντος οἱ. Μοπᾶ. 21 ἀπέ- 
λυσε) παρέλυσε βογ. Μεοπά. 

ὅ5αᾳ. οὗ, Πϑηρθ, Β.. ΑἸοτὸ. ΠΙ" ῥ. ὅ88 5ᾳ., [ππη6 ὙΠ. 48ὅ5αα., 
Π Μογήηβοη, ΚΒ. ϑίαδίεν. ΠΗ 1 ρ. 118 βαα., ὙΊΠΘταΒ ΠΕ Ῥ. Τ6Ὶ 
φάῃ, 1 οὐ 2, Θατγαϊμδθβθη, Αὐρτιβέμβ Π, 1 ν. 11 βαᾳ., ΟἸσοοὐΙ, 
Π Ἀἰνϊβία αἱ 810]. 6 αἸβίσυυζ. οἷδββ. Ν. 5. 2 (1896) Ρ. 80 ξαα. 
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40ὅ 

θ04 . ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἐ. [πουαὰ Οαθ8. δε] οποίος 

Υ' ἣ π δὲ ἐπεὶ δ᾽ ἕτοιμος ἦν ὃ στόλος. ἐκάϑαιρεν αὐτὸν ὃ 
Καῖσαρ ὧδε. οἱ μὲν βωμοὶ ψαύουσι τῆς ϑαλάσσης, 

χαὶ ἡ πληϑὺς αὐτοὺς περιέστηκε κατὰ ναῦν μετὰ σιω- 
πῆς βαϑυτάτης" οἱ δὲ ἱερουργοὶ ϑύουσι μὲν ἑστῶτες 
ἐπὶ τῇ ϑαλάσσῃ καὶ τρὶς ἐπὶ σκαφῶν περιφέρουσιν Π 

ἀνὰ τὸν στόλον τὰ χαϑάρσια, συμπεριπλεόντων αὐτοῖς 

τῶν στρατηγῶν χαὶ ἐπαρωμένων ἐς τάδε τὰ καϑάρ- 
δια, ἀντὶ τοῦ στόλου, τὰ ἀπαίσια τραπῆναι. νείμαν- 
τες δὲ αὐτά, μέρος ἐς τὴν ϑάλασσαν ἀπόρψίπνοθαι καὶ : 

μέρος ἐς τοὺς βωμοὺς ἐπιϑέντες ἅπτουσι. καὶ ὃ λεὼς τὸ 

ΠΥ ΨΗΝΝ. ι ἃ 

οὕτω μὲν Ρωμαῖοι τὰ ναυτικὰ καϑαίρουσιν" ἔμελλε ὃ 

ὃ μὲν Καῖσαρ ἐκ ΖΔικαιαρχείας. ὁ δὲ Ζ4έπιδος ἐκ 
Διβύης. Ταῦρον δ᾽ ἐκ Τάραντος ἐπιπλευσεῖσϑαι τῇ 

Σικελίᾳ, ὡς ἂν αὐτὴν ἐξ ἠοῦς ὁμοῦ καὶ δύσεως καὶ τ 

μεσημβρίας περιλάβοιεν. καὶ τῆς ἀνϑρωγῆς τοῦ Καί- 

σαρος ἡ ἡμέρα προείρητο πᾶσι, καὶ ἦν δεκάτη τροπῶν 
ϑερινῶν. ἥν τινα Ῥωμαῖοι νουμηνίαν ἔχουσι τοῦ μη- 

νός. ὃν ἐπὶ τιμῇ τοῦ Καίσαρος τοῦ προτέρου ᾿Ιούλιον 

ἀντὶ Κυιντιλίου χαλοῦσι. τήνδε μὲν ὁ Καῖσαρ ὥρισε 9ὺ 
τὴν ἡμέραν, αἰσιούμενος ἴσως διὰ τὸν πατέρα νικη- 
φόρον αἰεὶ γενόμενον. ὃ ὃδὲ Πομπήιος “επίδῳ μὲν 

ἀντέταττε Πλένιον ἐν “Λιλυβαίῳ, τέλος ὁπλιτῶν ἔχοντα 

καὶ ἄλλο πλῆϑος ἐσκευασμένον κούφως, τὴν δὲ πρὸς ] 

᾿ ὐρναμδιμ 

8 κατὰ ναῦν] ρον Ἠαιο5 Ὁ, ἀπᾶθ πθ οοπίοίαβ κατὰ ναῦς, 
τηοπθηῦ τη] 100] δ ἐπὶ δηΐὸ τῇ ϑαλάσσῃ ΒΌΒΡ. Μεμά., απ 
Ο νουῤουῖῦ: ἦρι ἠναγὶ σοηιϑί ἀθηιΐοβθ 1 αὐτὴν] αὐτὸν] 165α. τοῦ 
Καίσαρος ἀθ]οτὶ νοϊαῦ Μοπά., τηδ] τη ζὑπὸν τοῦ Κι., οὗ, ν. 20 
ὥρισε 18 ἔχουσι] ἄγουσι οἷ. ̓ Μεπά. 28 πλένιον βουῖρβὶ ΘΟ 
Υ,, Ριίί Ος πλέννιον οθὐθυὶ, οοπϑῦ. Ἷ β 

᾿ 28 οδϑὺ 1,. ῬΙϊπΐὰΒ ἢ. ἢ Βαυΐαθ, οὗ Μοιτηβθῃ, Ἠθιτηθβ 80. ἑ 
(4896) Ρ. 400 8α. : Ϊ 

ἢ 



δοϊϊιννι τεαὶηέοσγαίι,} ἘΜΦΎΥΛΙΩΝ Ἐ, 6005 
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ἕω καὶ δύσιν ἀκτὴν τῆς Σικελίας πᾶσαν ἐφρούρει, καὶ 

νήσους μάλιστα Διπάραν τε καὶ Κοσσύραν. ἵνα. μήτε 

Κοσσύρα “Μεπίδῳ μήτε Διπάρα Καίσαρι ἐνορμίσματα 

ἢ ναύσταϑμα γένοιτο εὔκαιρα ἐπὶ τῇ Σικελίᾳ. τὸ δ᾽ 

ν ἄριστον τοῦ ναυτικοῦ ἐν Μεσσήνῃ συνεῖχεν ἐφεδρεῦον, 

ὅπῃ δεήσειεν. 
95 οὕτω μὲν ἕχάτεροι παρασχευῆς εἶχον, γενομένης 406 

δὲ τῆς νουμηνίας ἀνήγοντο πάντες ἅμα ἠοῖ. “έπιδος 

μὲν ἐχ Λιβύης χιλίαις ὁλκάσι καὶ μακραῖς ἑβδομήκοντα 
τὸ καὶ τέλεσι στρατοῦ δυώδεκα καὶ ἱππεῦσι Νομάδι πεντα- 

᾿ χισχιλίοις καὶ ἑτέρᾳ παρασκευῇ πολλῇ, Ταῦρος δ᾽ ἐκ 

: Τάραντος ταῖς Ἀντωνίου ναυσὶν ἐξ ἑκατὸν καὶ τριά- 

Ο χροντὰ δύο μόναις χαὶ ἑχατόν, ἐπεὶ τῶν λοιπῶν οἱ 

᾿ ἐρέται χειμῶνος ἐτεϑνήχεσαν, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐκ Ζ[ικαι- 

αὖ αρχείας, ϑύων ἅμα καὶ σπένδων ἀπὸ τῆς ναυαρχέδος 

νεὼς ἐς τὸ πέλαγος ἀνέμοις εὐδίοις καὶ παραλείῳ Πο- 

σειδῶνι καὶ ἀκύμονι ϑαλάσσῃ., συλλήπτορας αὑτῷ κατὰ 

ἐχϑρῶν πατρῴων γενέσϑαι. πρόπλοι δ᾽ αὐτῷ τινὲς 407 
᾿ τοὺς μυχοὺς τῆς ϑαλάσσης διηρεύνων. καὶ Ἄππιος 

» μετὰ πλήϑους νεῶν ὀπισϑοφυλακῶν εἵπετο. τρίτῃ δὲ 408 

τῆς ἀναγωγῆς ἡμέρᾳ νότος ἐμπεσὼν “επίδου μὲν δλ- 

χκάδας ἀνέτρεψε πολλάς. ὡρμίσϑη δὲ ὕμως ἐς Σικελίαν 

᾿ χαί, Πλένιον ἐν Λιλυβαίῳ πολιορχῶν, τινὰς τῶν πό- 

λεὼν ὑπήγετο καὶ ἑτέρας ἐβιάζετο; Ταῦρος δὲ ἀρχομέ- 

-“ 
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᾿ 

| ὅ φυδθίυϊθυῖτη ἐφεδρεῦσον, οὗ. 8 429 14 χειμῶνος] 6: 
 ἐθηιροδίαίο γοτυϊὺ ὦ, τἀπᾶθ ζὑπὸΣ χειμῶνος οἱ. ὅσῃν., χειμῶνος 

Ο Ῥοδίυβ ἀθ6]611 Ἰαδδὶθ Ζοταῖκ Ῥ. 67, αἴοταπο ταύαβ Απύοηϊαχη ΥΘΥΘ 
διηη1 718,86 Ῥαγθηθυτη Ὑθηΐββθ, βοᾷ οὗ ἂρ ὕθιηρουθ δα 8 881 οὐ 
ἈΡΡΊδηὶ 1ρβῖπβ γϑυθῶ 8 390 ἐς νέωτα 16 ἀσφαλίῳ Ο 11 αὐτῷ 
Οἱ, οοαν. Μομᾶ, 18 πρόπλοι πρόπλουν ἱ 20 ὀπισϑοφυ- 
λάχων ἱ 218α. ἀνέτρεψεν ὁλκάδας πολλάς 22 ἐν σικελίαᾳ 

᾿ς 168α. ἀνέμοις εὐδίοις οἰο.1 οὗ, ὙΥβδονα, Βο]σίοι ἃ." Κυϊύπβ 
δε. Βὅταον Ρ. 282 

δ δα τυνφονς αὐτο μκια, ἐμραόεθε ποτὶ 
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πνεο ιν ἃ γνοὺ τοῦ πνεύματος ἐς Τάραντα ἐπαλινδρόμει. Ἀππίου 

δ᾽ ἄρτι τὸ ᾿ϑήναιον ἄκρον περιπλέοντὸς αἵ μὲν δυν- 

ετρίβοντο τῶν νεῶν ἀμφὶ ταῖς πέτραις, αἵ δ᾽ ἐς τέλ- 

ματὰ ἐξώχελλον ὑπὸ ῥύμης. αἱ δὲ καὶ διερρίφησαν 
οὐκ ἀσινεῖς. ὃ δὲ Καῖσαρ ἀρχομένου μὲν τοῦ χειμῶ- 5 

νος ἐς τὸν ᾿Ελεάτην κόλπον ἐρυμνὺν ὄντα συμπεφεύ- 
γεὶ, χωρὶς ἑξήρους μιᾶς, ἣ περὶ τῇ ἄκρᾳ διελύϑη" Ὁ 
λιβὸς δὲ τὸν νότον μεταλαβόντος ὃ κόλπος ἐκυκᾶτο, : 

ἐς τὴν ἑσπέραν ἀνεῳγμένος, καὶ οὔτε ἐκπλεῦσαι δυνα- 
τὸν ἦν ἔτι πρὸς ἐναντίον τοῦ κόλπου τὸ πνεῦμα. οὔτὲ τὸ 

κῶπαι κατεῖχον οὔτε ἄγκυραι, ἀλλ᾿ ἐς ἀλλήλας ἢ ἐς 
τὰς πέτρας ἐνηράδσοντο αἱ νῆδῴ. καὶ νυχτὸς ἦν ἔτι 

τὸ δεινὸν ἀτοπώτερον. 
ἐνδόντος δέ ποτὲ τοῦ κακοῦ τὰ νεχρὰ ἔϑαπτεν ὃ 9' 

Καῖσαρ καὶ τοὺς τραυματίας ἐϑεράπευξ καὶ τοὺς ἐκ- τὸ 

νέοντας ἐνέδυε καὶ ὥπλιξεν ἑτέροις ὅπλοις καὶ τὸν στό- 

λον ἅπαντα ἐκ τῶν ἐνόντων ἀνελάμβανε. διεφϑάρατο 

δ᾽ αὐτῷ νῆες βαρεῖαι μὲν ἕξ, κουφότεραι δὲ ἕξ καὶ 

εἴχοσι, λιβυρνίδες δὲ ἔτι πλείους. καὶ ἐς τάδε διορ- 

ϑούμενα τριάκοντα ἡμέρας ἀναλώσειν ἔμελλεν, ἤδη 80 
τοῦ ϑέρους προκόπτοντος" ὅϑεν ἦν ἄριστον αὐτῷ τὸν 

πόλεμον ἐς τὸ μέλλον ϑέρος ἀναβαλέσϑαι. ἐνοχλουμέ- 
νου δὲ τοῦ δήμου ταῖς ἀπορίαις. ἐπεδκεύαξε τὰς ναῦς 

ἐς τὴν γῆν ἀνέλκων μετὰ ἐπείξεως καὶ τὰ πληρώματα 

ἀὐρθῷ ΡΝ τος 

2 ἀϑήναιον Υ, ἀϑηναῖον Β, ἀϑηναίων 10 6 ᾿Ελεάτην 
ΟἸανόν, 108]. ἀπῦ. Ρ. 1959 βα., οὖ βοῆν. οχ Ο, ἐλαΐτην ΟἹ, οἔ, 
ΝΊΒβομ, [8]. Τιᾶπάθβκ. Π, 2 Ρ. 89ὅ 10 τοῦ κόλπου διΐθ πρὸς 
ἐναντίον ΟΟ]]ΟΟΔΥ νοϊαϊὺ Μοπά. 12 συνηράσσοντο. οἱ. Μεοπά.;: 
8. ἐπηράσσοντο 18 ἀτοπώτερον] ἀπορώτερον οἱ. Μεπᾶ., ἀπο- 
ρώτερον τὸ δεινὸν Νδῦοκ 20 ἤδη --- 231 προκόπτοντος πο 
νοσυῦ Ὁ 22 ἀναβάλλεσθαι ἃ 

8 411586α. 46 τοῦυβ σοϑύϊβ οὗ 7. Μ Ιθ συ, ΔΌΒδμπαΙ. ὙΥ. ν. Ομ σῖϑῦ. 
Ζαχὰ 00. Θορυτίθθωρ ἀδισοογδομῦ, Μάπομθῃ 1891, Ρ. 211 βαα. 
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“τῶν διεφϑαρμένων ἐς τὰς παρὰ Ταύρῳ. ναῦς κενὰς 
ἐξέπεμπεν. ὡς δὲ ἐπὶ συμφορᾷ μείζονι. ΜΜαϊκήναν μὲν 

ἐς Ῥώμην ἐξέπεμιτε διὰ τοὺς ἐπτοημένους ἔτι πρὸς τὴν 

μνήμην Πομπηίου Μάγνου" οὐ γὰρ αὐτοὺς ἐξέλιπεν 

ρἡ δόξα τοῦ ἀνδρὸς τούτου" τοὺς δὲ κληρούχους αὐτὸς 

ἀνὰ τὴν ᾿Ιαλίαν. ἐπέτρεχε καὶ ἐκ τοῦ φόβου τῶν γε- 

γονότων ἀνελάμβανε. διέδραμε δὲ καὶ ἐς Τάραντα 

καὶ τὸ ναυτικὺν εἶδε τὸ ὑπὸ Ταύρῳ καὶ ἐς ᾿Ἱππώ- 

νείον ἦλϑε χαὶ τὰ πεξὰ παρηγόρηδσε καὶ τὴν τῶν 

ἰὸ νεῶν ἐπισκευὴν ἐπέσπερχεν. καὶ πλησίον ἣν ἤδη καὶ 

00 

β 
. 

ὃ δεύτερος ἐς Σικελίαν ἐπίπλους. 

ὁ δὲ Πομπήιος οὐδ᾽ ἐπὶ τοιᾷδε εὐκαιρίᾳ τοσοῖσδε 

ναυαγίοις ἐπιχειρεῖν ἠξίου, ἀλλ᾽ ἔϑυε μόνον ϑαλάσσῃ 
καὶ Ποσειδῶνι καὶ υἱὸς ἀὐτῶν ὑφίστατο καλεῖσϑαι., 

τὸ πευϑόμενος οὐχ ἄνευ ϑεοῦ δὶς οὕτω ϑέρους πταῖσαϊ 

τοὺς πολεμίους. φασὶ δ᾽ αὐτόν. ὑπὸ τῶνδε χαυνού- 

μενον, καὶ τὴν συνήϑη τοῖς αὐτοχράτορσι χλαμύδα ἔχ 

φοινικῆς ἐς κυανῆν μεταλλάξαι. εἰσποιούμενον ἄρα ζξαυ- 

τὸν» τῷ Ποσειδῶνι. ἐλπίσας δ᾽ ἀναξεύξειν τὸν Καί- 

“φοσαρα, ὡς ἐπύϑετο ναυπηγούμενόν τὲ καὶ ἐπιπλευσού- 

μενον αὖϑις αὐτοῦ ϑέρους. ἐξεπλήσσετο μὲν ὡς ἀμάχῳ 

γνώμῃ καὶ παρασκευῇ πολεμῶν, Μηνόδωρον δὲ μετὰ 

νεῶν ἑπτὰ ὧν ἤγαγεν ἔπεμπε κατασκεψόμενον τὰ νεώλ- 

κιὰα τοῦ Καϊσαρὸς καὶ ἐρύθονται ὅ τι καὶ δύναιτο. ὃ 
3: δὲ καὶ τέως ἀχϑόμενος οὐκ ἀποδοϑείδης αὐτῷ τῆς ναυ- 

αρχίας καὶ τότε αἰσϑόμενος. ὅτι σὺν ὑχοψίᾳ μόνων 

Ἑ ἠξίωτο ὧν ἤγαγε νεῶν, ἐπεβούλευεν αὖϑις αὐτομολίαν. 

" 
᾿ 3 

ΞΟΛΟΝ 

1 ναῦς τηο]οϑύατη ρυξανὺ Μοπηά., τθοῦθ 4 ἐξέλειπεν ταϑ]αϊῦ 
Μομηά. 8 ἐπεῖδε οἱ. Μοηάᾶ., ἱπαύ., ὁἢ. ΤΙΟΘΒ6 ἢ ῬΡ.06 οὐ δ8)ὰ 18:10 
18 Βα. (ἑαυτὸν δα. Μοπά,, ὍΒῚΠ δ 889, τϑοῦθ, πὶ ἔοτίθ εἰσποιού- 
μενον ῬΆΒΒΙνΘ 1μ 6 ΠΘροπάαπι Ὁ ῬοΒ5818 αὑτῷ 

18 ϑαλάσσῃ]) οἵ. Ἡὔθποι, Ὁ. 1.1. Π Ξ.ρρΡ!: Ρ. 802 
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ἐπινοῶν δὲ πρότερον, ὡς ἐς πάντα οἱ συνοῖσον, ἀνδρα- 

γαϑίσασϑαι, διέδωκε τοῖς συμπλέουσιν, ὅσον εἶχε χρυ- ῖ 

σίον, καὶ διέπλευσεν εἰρεσίᾳ τρισὶν ἡμέραις πεντα- ᾿ 
κοσίους ἐπὶ χιλίοις σταδίους καὶ τοῖς προφύλαξι τῶν ᾿ 

᾿ ναυπηγουμένων Καίσαρι νεῶν οἷα σκηπτὸς ἀφανῶς 

ἐμπίπτων καὶ ἐς ἀφανὲς ἀναχωρῶν ρει κατὰ δύο καὶ 

τρεῖς ναῦς τῶν φυλακίδων καὶ τὰς ὁλκάδας. αἱ τὸν 
σῖτον ἔφερον, ὁρμούσας ἢ παραπλεούδας κατέδυεν ἢ 
ἀνεδεῖτο ἢ ἐνεπίμπρη. ϑορύβου δὲ πάντα μεστὰ διὰ 

Μηνόδωρον ἦν, Καίσαρος ἀπόντος ἔτι καὶ ̓ γρίππα᾽ τὸ 
χαὶ γὰρ οὗτος ἐπὶ ὕλην ἐπεπόρευτο.. γαυρούμενος δὲ 

ὁ Μηνόδωρος ἐξώκειλέ ποτε τὴν ναῦν ἑκὼν ἐς ἕρμα 
γῆς ἁπαλὸν σὺν καταφρονήσει καὶ ὑπεχρίνετο αὐτὴν 

ὑπὸ τοῦ πηλοῦ κατέχεσϑαι, μέχρι. τῶν πολεμίων ἔκ 
τῶν ὀρῶν χαταϑορόντων ὡς ἐπὶ Μηνοδώρου ϑήραν τ 

ἕτοιμον. ἀνακρουσάμενος ᾧχετο σὺν γέλωτι χαὶ τὸν 
στρατὸν τοῦ Καίσαρος ἀνία κατεῖχε σὺν ϑαύματι. 
ὡς δὲ ἱκανῶς ἐπεδέδεικτο, οἷος ἐχϑοός τε καὶ φίλος 

εἴη, Ῥέβιλον μὲν ἑλών, ἄνδρα ἀπὸ βουλῆς, μεϑῆκξ, 9 
μνώμενος ἤδη τὸ μέλλον, Μινδίῳ δὲ “Μαρκέλλῳ, Ἱ! 

τῶν ἑταίρων τινὶ τῶν Καίσαρος, φίλος ἐν τῇ προ- 
τέρᾳ γεγονὼς αὐτομολίᾳ, τοῖς μὲν ἀμφ᾽’ αὑτὸν ἔφη 

2 τοῖς πλέουσιν Β ὅ οἷα σκηπτοφανῶς ἱ: Ῥ»το ἀφανῶς οἷ. 
ΟΟὈ. Ρ.. 380 βᾳ. ἄφνω, Ῥτγοῦ. ϑοβθηκὶ Ρ. 1717, οοπέτα γϑοῦὺθ Ζθσυάῖκ 
Ῥ. δὅ1 6011. ΤΑ. 6. 100: ἐφέπτατο ἐξ ἀφανοῦς ὥς τις αἷετός. 
16 καταϑορώντων Υ͂, καϑορώντων ἃ, ἀοτθο Πιοδϑίο8. 6 ηιοη ίδιιδ 
οογμιβρίραἰϊ αα εἰήη φοϊιάϊ αα ργαοάαγηι ραγαίαην ἀδοιγεγα 4, 
ἀπ48 χαϑορώντων καὶ καταϑορόντων 80Υ. Μοπᾶ. 1ὅ 5αᾳ. Μηνο- 
δώρου ταοϊθπύαταη ραίανὶὺ Μοπά., θη, 568 ἔοτίθ ἑτοίμων Βουῖθθυθ 
Ῥτδθβύαῦ 19 ῥέβιλλον Ἰ1ΌΥ]. οοὐτ. Μεπᾶ, 22 ἀμφ᾽ αὐτὸν 
ΒΊ1( 3), οἴγοα 86 Ὁ, οουγ. ΒΚ. 

19 ἀ6 ποὺ ΒΘΌΪΟ πἰ 81] οοτεϊ ἀϊοὶ ρούδβὲ, οἵ. Ὑ ΠΙΘταΒ 1 Ὁ. ὅ91 
πῃ. 825, ΒΙΌΌΘΟΙΚ π΄. 18, Θδγαθμδαβθη, Απρτβῦαβ 1, 1 Ρ. 186 δᾶπ. {; 
νἱἀθίυν δ]1π|8 δὸ ῥυοβουρύαβ ΤΥ 8. 209 ᾿ 



Αγγίρρα Ηϊτογαὴι οαρὶ] ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἐ. ΘΙ 

σαν. τοῦ δὲ στρατοῦ δύο μὲν τέλη διώλετο ἐν τῇ 
ϑαλάσσῃ. καί, εἴ τινὲς αὐτῶν ἐξενήχοντο, καὶ τούσδε 

Τισιηνὸξ ὃ τοῦ Πομπηίου στρατηγὸς ἐκνέοντας ἐπὶ 

τὴν γῆν διέφϑειρεν᾽ οἱ δὲ λοιποὶ πρὸς Ζ“έπιδον κατ- 

5 ἤχϑησαν, οἱ μὲν αὐτίκα, οἱ δ᾽ ὕστερον. καὶ Παπίας 

ἀπέπλευσε πρὸς Πομπήιον. 

0ὕ ὁἜὁ δὲ Καῖσαρ ἐς μὲν Στρογγύλην, ἣ τῶν πέντε νή- 

σῶν ἐστὶ τῶν Αἰόλου. παντὶ τῷ στόλῳ διέπλευσεν ἐξ 
Ἱππωνείου, προερευνωμένης αὐτῷ τῆς ϑαλάσσης" στρα- 

τὸ τὸν δὲ ἐπὶ μετώπου τῆς Σικελίας πλέονα ἰδὼν ἔν τὲ 

Πελωριάδι καὶ Μύλαις καὶ Τυνδαρίδι. εἴκασεν αὐτὸν 

παρεῖναι Πομπήιον καὶ τὰ μὲν ἐνθάδε Ἀγρίππᾳ δια- 

στρατηγεῖν ἐπέτρεψεν, αὐτὸς δὲ εἰς τὸ ᾿Ιππώνειον αὖϑις 

ἀπέπλει καὶ ἐς τὸ Ταύρου στρατόπεδον ἐξ Ἵπποω- 

τὸ νείου σὺν τρισὶ τέλεσι μετὰ Μεσσάλὰ διετρόχαξεν, ὡς 

Ταυρομένιον αἱρήσων ἀπόντος ἔτι τοῦ Πομπηίου καὶ 

τὰς ἐμβολὰς αὐτῷ διχόϑεν παρέξων. Ἀγρίππας μὲν οὖν 

ἀπὸ Στρογγύλης εἰς Ἱερὰν διέπλει καὶ τῶν Πομπηίου 

φρουρῶν αὐτὸν οὐχ ὑποστάντων εἷλε τὴν Ἱερὰν καὶ 

30. τῆς ἐπιούσης ἔμελλεν ἐπιχειρήσειν ἐς Μύλας Ζημο- 

᾿χάρει τῷ Πομπηίου. τεσσαράκοντα ναῦς ἔχοντι ὃ δὲ 

Πομπήιος, τὸ βίαιον ὑφορώμενος τοῦ ᾿4γρίππα, ἔπεμπε 

τῷ Δημοχάρει ναῦς ἄλλας πέντε καὶ τεσσαράκοντα 

344 ἀπὸ Μεσσήνης ἐξελεύϑερον ἄγοντα “πολλοφάνη, καὶ 

ὁ αὐτὸς ἐφείπετο ἄλλαις ἑβδομήκοντα. Φγρίππας δ᾽ ἔτι 

᾿γυκχτὸς ἐξ ᾿Ιερᾶς ἀνήγετο ταῖς ἡμίσεσι τῶν νεῶν ὡς 

 Παπίᾳ μόνῳ ναυμαχήσων. ἐπεὶ δὲ καὶ τὰς Ἀπολλο- 

 φάνους εἶδε καὶ τὰς ἑβδομήκοντα ἑτέρωϑι, Καίσαρι 

: 8 Τισιηνὸς ὅομν., τισίνηνος ΒΙΟ, τισίνιος γ 6 ἀνέπλευσε 
οἱ. Μοπά., ἱπυΐ. 11 μυλαῖς ΟἹ 18 ἱπώνειον Β 14 ἐπ- 
ἔπλει ἃ τοῦ δυο Ταύρου δᾶ. ἱ 20 ἐς μυλὰς ΟΡ, ἐν 
 Μύλαις οἱ. Μοῃᾶ,, τηδ]ίτη περὶ Μύλας, οἵ. 8 449 
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μὲν αὐτίχα ἐδήλου Πομπήιον ἐπὶ τῶν Μυλῶν εἶναι Ἶ 
σὺν τῷ πλέονι ναυτιχῷ. τὰς δὲ βαρείας αὐτὸς ἦγε κατὰ 

μέσον καὶ τὸν ἄλλον στόλον ἐξ ἱερᾶς ἐκάλει κατὰ β 

σπουδήν. ἐσκεύαστο δ᾽ ἀμφοτέροις πάντα λαμπρῶς. 

καὶ πύργους ἐπὶ τῶν νεῶν εἶχον κατά τὲ πρῷραν καὶ ε 
κατὰ πρύμναν. ὡς δὲ αὐτοῖς αἵ τὲ παρακελεύσεις, οἵας Ἶ 
εἰκὸς ἦν, ἐγεγένηντο χαὶ τὰ σημεῖα κατὰ ναῦν ἦρτο, 

ἐξώρμων ἐπ᾽ ἀλλήλους, οἱ μὲν κατὰ μέτωπον, οἵ δ᾽ ἐς 
περικύκλωσιν. σύν τὲ βοῇ καὶ δοϑίῳ νεῶν καὶ κατα- 

πλήξει ποικέλῃς ἦν δὲ καὶ τὰ σχάφη Πομπηίῳ μὲν τι 
βραχύτερα καὶ κοῦφα καὶ ὀξέα ἐς τὰς ἐφορμήδσεις τε 
καὶ περίπλους, Καίσαρι δὲ μείξω καὶ βαρύτερα καὶ 

παρ᾽ αὐτὸ καὶ βραδύτερα, βιαιότερα δὲ ὅμως ἐμπεσεῖν. 
καὶ τρωϑῆναιν δυσπαϑέστερα. τῶν τε ἀνδρῶν οἱ μὲν 

ναυτικώτεροι τῶν Καίσαρος ἦσαν, οἱ δὲ σϑεναρώτεροι᾽" 1: 

καὶ κατὰ λόγον οἱ μὲν οὐκ ἐμβολαῖς. ἀλλὰ μόναις περι- 
όδοις ἐπλεονέχτουν καὶ ταρσοὺς τῶν μειζόνων ἢ πη- 

δάλια ἀνέχλων ἢ κώπας ἀνέχοπτον ἢ ἀπεχώριξον ὅλως 
τὰ σχάφη καὶ ἔβλαπτον ἐμβολῆς οὐχ ἥσσονα᾽ οἱ δὲ τοῦ 

Καίσαρος αὐτὰς ἐμβολαῖς ὡς βραχυτέρας ἀνέχοπτον ἢ κι 

κατέσειον ἢ διερρήγνυον ζααν, ἢ ὅτε φνμαλδδεῖεν, ἔβαλ- 
λόν τὲ ὡς ταπεινοτέρας ἀφ᾽ ὑψηλοῦ καὶ κόρακας ἢ χεῖς- 

ρας σιδηρᾶς εὐκολώτερον ἐπερρίπτουν. οἵ δὲ ὅτε βια- 

σϑεῖεν, ἐξήλλοντο ἐς τὸ πέλαγος. καὶ τούσδε μὲν τὰ 
ὑπηρετικὰ τοῦ Πομπηίου περιπλέοντα ἀνελάμβανεν, δ᾽ 

1 “Μυλῶν] μυχῶν ΠΟΥ γ ναῦν] ναῦς 8 Ὁ 8 ἐξώ 
ὥρμων οἱ. Μομῃά., ᾿παΐ. 11 βαχύτερα (510) Β 18 ὕμως 
ὁμοῦ οἱ. Μοπά., ᾿βϑὰ οὗ Ζεοταῖκ Ῥ. 68 16 5αᾳ. σϑεναρώτεροι 
(ἀσϑεν. Ὁ) κατὰ ᾿λόγον" οἱ μὲν ἱ 18 ἀπεχώριξον] ἀπεχώρουν ἷ, 
γεϊγαϊοθαπέ Ος Ἠδοβουτιηῦ ΜΒρΥ. οὐ Μρῃᾶ., βθᾶ δᾶ ἀπεχώριξον͵ 
νἱάθίατ βυραπαϊοπάστι ἀπ᾽ ἀλλήλων 20 ᾿αὐτὰς] αὐταῖς Ὁ 
21 {καὶ δἀᾶ. ὅθι. οχ Ἶ 
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δὲ “γρίππας ἵετο μάλιστα εὐθὺ τοῦ Παπίου καὶ αὐτῷ 

κατὰ τὴν ἐπωτίδα ἐμπεσὼν κατέσεισε τὴν ναῦν καὶ ἐς τὰ 

χοῖλα ἀνέρρηξεν᾽ ἣ δὲ τούς τε ἐν τοῖς πύργοις ἀπεσεί- 

σατο καὶ τὴν ϑάλασσαν ἀϑρόως ἐδέχετο, καὶ τῶν ἐρε- 

τ τῶν οἱ μὲν ϑαλαμίαι πάντες ἀπελήφϑησαν, οἱ δ᾽ ἕτεροι 

᾿ τὸ κατάστρωμα ἀναρρήξαντες ἐξενήχοντο᾽ Παπίας δὲ 

ἐς τὴν παρορμοῦσαν ἀναληφϑεὶς αὖϑις ἐπήει τοῖς. πο- 

λεμίοις. καὶ ὃ Πομπήιος ἐξ ὄρους ἐφορῶν τὰς μὲν 443 

ἰδίας μικρὰ ἐπωφελούσας καὶ ψιλουμένας τῶν ἐπιβα- 

τὸ τῶν, ὅτε συμπλαχεῖεν, γρίππᾳ δὲ τὸν ἕτερον στόλον 

ἐξ Ἱερᾶς προσπλέοντα, ἀναχωρεῖν ἐσήμηνε σὺν κόσμῳ" 

χαὶ ἀνεχώρουν ἐπιόντες τε καὶ ἀναστρέφοντες ἀεὶ κατ᾽ 

ὀλίγον. ᾿γρίππα δ᾽ ἐπιβαρήσαντος αὐτοῖς ἔφευγον, 444 

'μ οὐχ ἐς τοὺς αἰγιαλούς. ἀλλ᾽ ὅσα τῆς ϑαλάσσης οἱ ποτα- 

08 μοὶ τεναγώδη πεποιήκεσαν. καὶ Ἀγρίππας. κωλυόντων 44 
ξ 

ψνη λδεοφρρόμονησα πὰ γθροι ἘΝ 

τ ΞΕ 

ΘΙ 

οἰ ἀκ ἊΝ ᾿ ΡΝ " τάμνμφα να ἐὐηηράϑοεὶ Αλδριῖϑ 

αὐτὸν τῶν κυβερνητῶν μεγάλαις ναυσὶν ἐς ὀλίγον ὕδωρ 

ἐπιπλεῖν, πελάγιος ἐπ’ ἀγκυρῶν ἐσάλευεν ὡς ἐφορμιού- 

ΐ μενος τοῖς πολεμίοις καὶ νυχτομαχήσων, εἰ δέοι. τῶν 446 

φίλων δ᾽ αὐτῷ ᾿ϑτανύροῶν μὴ ἀλόγῳ ϑυμῷ συμ- 

30 φέρεσϑαι μηδὲ τὸν στρατὸν ἐχτρύχειν ἀγρυπνίᾳ καὶ 

πόνῳ μηδὲ πιστεύειν πολυχείμωνι ϑαλάσσῃ, μόλις 

ἑσπέρας ἀνεξεύγνυε. καὶ οἱ Πομπηιανοὶ ἐς τοὺς λιμέ- 441 

νας παρέπλεον, τριάκοντα μὲν τῶν σφετέρων νξῶν 

βαλόντες. πέντε δὲ καταδύσαντες τῶν πολεμίων 

ὶ βλάψαντες ἄλλα ἱκανὰ καὶ βλαβέντες ὅμοια. καὶ 448 

ὑτοὺς ὃ Πομπήιος ἐπαινῶν. ὅτι τηλικαύταις ναυσὶν 

ἀντέσχον. τειχομαχῆσαι μᾶλλον ἔφασκεν ἢ ναυμαχῆ-: 

ὅ ϑαλαμῖται Η. ϑίθρμ., ϑαλάμιοι Βαγβυβ οὔτα ΤΉυοΟ. 4, 82,2 
δ τὶ 80:. Ηπαθ) 8 ἀφορῶν ἱ 10 ἕτερον] ἱερὸν 1, 
οι. Ὁ 19 5α. συνεισφέρεσϑαι Ϊ 21 πολυχείμωνι ὅϑοδν., 
πολυχείμονι Ὁ, πολὺ ἀχείμονι 10 

6 τὸ κατάστρωμα ἀναρρήξαντες] οἵ. Αβϑτηδηπηίγν. δα 8 888)Ρ.1601 
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σαι καὶ ὡς νενικηκότας ἐδωρεῖτο καὶ ἐπήλπιζεν ἐν 

τῷ πορϑμῷ διὰ τὸν ῥοῦν κουφοτέρους ὄντας περιέσε- 
σϑαι καὶ αὐτὸς ἔφη τι προσϑήσειν ἐς τὸ τῶν νεῶν 
ὕψος. ᾿ 

τοῦτο μὲν δὴ τῆς ναυμαχίας τέλος ἦν τῆς περὶ ἃ 
ΜΜύλας ᾿γρίππᾳ καὶ Παπίᾳ γενομένης" τὸν δὲ Καίσαρα 
ὁ Πομπήιος, ὥσπερ ἦν, ὑπολαβὼν ἐς τὸ Ταύρου στρατό- 

πεδον οἴχεσϑαι χαὶ ἐπιχειρήσειν τῷ Ταυρομενίῳ, μετὰ 
δεῖπνον εὐθὺς ἐς Μεσσήνην περιέπλει, μέρος ἐν ταῖς 
Μύλαις ὑπολιπών, ἵνα αὐτὸν ὃ Ἀγρίππας ἔτι παρεῖναι τὸ 

νομέξοι. Ἀγρίππας μὲν δὴ διαναπαύσας τὸν στρατόν, 
ἐς ὅσον ἤπειγεν, ἐς Τυνδαρίδα ἐνδιδομένην ἔπλει" καὶ 

παρῆλϑὲ μὲν εἴσω, μαχομένων δὲ λαμπρῶς τῶν φρου- 

ρῶν ἐξεώσϑη. προσεχώρησαν δ᾽ ἕτεραι πόλεις αὐτῷ 

χαὶ φρουρὰς ἐδέξαντο" καὶ αὐτὸς ἐπανῆλϑεν ἐς “Ιεράν. 15 
ὁ δὲ Καῖσαρ ἤδη μὲν ἐς Δευχόπετραν ἐκ τοῦ Σχυλα- 

κίου διεπεπλεύκει, μαϑὼν ἔτι ἀκριβέστερον, ὅτι ὃ Πομ- 

πήιος ἐκ Μεσσήνης ἐς Μύλας οἴχοιτο δι’ ᾿γρίππαν" 
ἐχ δὲ “ευχοπέλξρας ἔμελλε νυκτὸς περᾶν ὑπὲρ τὸν 

πορϑμὸν ἐς τὸ Ταυρομένιον. πυϑόμενος δὲ περὶ τῆς 30 
ναυμαχίας μετέγνω μὴ κλέπτειν ἔτι τὸν διάπλουν νενι- 

κηκώς, ἀλλὰ κατὰ φῶς ϑαρροῦντι τῷ στρατῷ περαι- 
οὔσϑαι" καὶ γὰρ ἔτι πάντως ἡγεῖτο Πομπήιον ᾿γρίππᾳ 

παραμένειν. χατασχεψάμενος οὖν ἡμέρας τὸ πέλαγος 

διχτν ὦ 

εἶδε, 

ἐπὶ, 
ἐδ... 

ΣΙ μων ἥδ» 

ἐκ τῶν ὀρῶν, ἐπεὶ χαϑαρὸν ἔγνω πολεμίων. ἔπλει 3 

στρατὸν ἔχων, ὅσον αἱ νῆες ἐδέχοντο, Μεσσάλαν ἐπὶ 
τοῦ λοιποῦ χαταλιπών. ἕως ἐπ᾽ αὐτὸν αἱ νῆες ἐπανέλ- 

8 ταυρομενείω ΒΊ(Υ Ὁ), οὐ ἀρίποθρβ οομβῦ. 1ὅ ἐς ἱἹεράν 
Ῥοσα ϑοιἴθι, Π 188. ἀθ ὅθχ. Ῥοχηρϑίο Μδρσπο, Ττοϊθοῦϊ δὰ Ἡμθηυσα 
1846, Ὁ. 108 δά. 1, ἐς ἑσπέραν Ἰ1ΌΥῚ 18 οἴχετο Β 19 περᾶν 
ὑπὲρ] περάσειν τὸν ταδ]αϊῦ Μοπᾷ., ᾿ππῤ . 244 οὖν] γοῦν 1 
21 8α. ἐπανέλθοιεν Μύβρτ., γοαϊβϑβοης Ο, ἐπέλθοιεν ΟἹ 



Ῥοηιρ. αα (ἀο8. αοοοαϊι)] ἘΜΦΎΛΙΩΝ ἙἘ. ΟΙὅ 

ὅδα 

ϑοιεν. ἐλθὼν δ᾽ ἐπὶ τὸ Ταυρομένιον προσέπεμψε μὲν 4: 

ὡς ὑπαξόμενος αὐτό. οὐ δεξαμένων ὃὲ τῶν φρουρῶν 

παρέπλει τὸν ποταμὸν τὸν Ὀνοβάλαν καὶ τὸ ἱερὸν τὸ 

᾿ἀφροδίσιον καὶ ὡρμίσατο ἐς τὸν Ἀρχηγέτην. Ναξίων 

"τὸν ϑεόν. ὡς χάρακα ϑησόμενος ἐνταῦϑα καὶ ἀποπει- 

ράσων τοῦ Ἰαυρομενίου. ὃ δὲ ᾿ρχηγέτης Ἀπόλλωνος 48: 

ἀγαλμάτιόν ἐστιν, ὃ πρῶτον ἐστήσαντο Ναξίων οἱ εἰς 

110 Σικελίαν ἀπῳκισμένοι. ἐνταῦϑα τῆς νεὼς ἐκβαίνων ὃ 4δι 

᾿ 
ΕΙ 

Καῖσαρ ὥλισϑε καὶ ἔπεσε καὶ ἀνέδραμε δι’ αὑτοῦ. 

10 χαὶ αὐτῷ καϑισταμένῳ ἔτι τὸ στρατόπεδον Πομπήιος 

ἐπέπλει στόλῳ πολλῷ. ϑαῦμα ἀδόκητον" ᾧετο γὰρ αὐ- 

τὸν ἐχπεπολεμῆσϑαι πρὸς Ἀγρίππα. παρήλαυνε δὲ τῷ 4δ' 

Πομπηίῳ καὶ (ἡ ἵππος. ἐς τάχος διερίζουσα τῷ ναυ- 

τικῷ., καὶ τὰ πεξὰ ἑτέρωϑεν ἐφαίνετο. ὥστε δεῖσαι μὲν 

1 ἅπαντας. ἐν μέσῳ τριῶν στρατῶν πολεμίων γενομένους, 

Ὁ 

Σὐββνιρόν δ Κλειθφϑε 

δεῖσαι δὲ τὸν Καίσαρα. Μᾶεσσάλαν οὐκ ἔχοντα μετα- 

πέμψασϑαι. οἱ μὲν οὖν ἱππεῖς εὐθὺς ἠνώχλουν οἱ 46: 

Πομπηίου χαρακοποιουμένους ἔτι τοὺς τοῦ Καίσαρος" 

εἰ δὲ ἐπὶ τοῖς ἱππεῦσιν οἱ πεζοὶ καὶ τὸ ναυτικὸν ἐφώρ- 

80 μησε. τάχα ἄν τι μεῖξον ἐξήνυστο τῷ Πομπηίῳ. νῦν 4: 

δὲ ἀπείρως τὲ πολέμου καὶ ὑπ᾽ ἀγνοίας τοῦ ϑορύβου 

τῶν Καίσαρος καὶ ὄκνου. μὴ μάχης περὶ δείλην ἕσπέ- 

ὅ 2 ὁ ροβὺ ὡς δαά. Ὁ 4 ὡρμήσατον 4 5α. Ναξίων (ἀξιῶν 
ΟἹ, οτα. (Ὁ, οοττ. Μτβρτ.) τὸν ϑεόν 46]. βοῦτυ. 1 - 8 ἀπῳκισμένοι 
οοτγαρύδ, ρῬεύωνιῦ Μοπηα., οομπϊοίθηβ ὃ ἐστήσαντο Νάξιοι οἱ πρῶτοι 
«Ἑλλήνων» ἐς Σικελίαν ἀπῳκισμένοι, αὖ οοποράϊῦ ὕπτη ρούϊαβ 
“Χαλκιδεῖς Θχϑροούδη τα 9 δι΄ αὑτοῦ] δι᾽ αὐτὸ νογυϊ ΟἉ, πιᾶ]6: 
ἴῃ Β αὐτοῦ οοΥν. νἱἀθῦυν ἴῃ αὑτοῦ 12 ἐχπεπολεμῶσϑαι Οδ, 
568 ἴῃ Β η 884. βιρτῶ ὥ, ἐκπεπολεμεῖσϑαι Ὁ 18 (ἡ δαᾶ. Μεπά. 

8 Ὧἀ6 Ομοόθϑὶα σους αὐἰοαῦδτη ἀϊοὶ πραυῖύ, οὗ, Ηἰΐζο, Π6 
ϑδχίο Ῥοιηροϑῖο, ἀ158. τ 5]. 1888 Ρ.165α.,) Θαταύμδαβθη, Αυρυβῦαβ 
Π,1 ν. 187 δάῃη. 1ὅ, ἨδΊβθη ἂρ. Ῥαυϊν -Υίββονσα 1, 1 ρ. 1164 
8. ν. ΑἸΚοβίημθβ ἢ. 2 4 Ἀρχηγέτην] οἵ. Το. 6, 8,1 
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616 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Ε. [68. νιανὶ υἱγιούδαος, 

ραν ἄρχειν, οὗ μὲν αὐτῶν ἐς Κόκκυνον ἄκραν ὡρμί- 

ὅαντο. οἱ πεζοὶ δ᾽ οὐκ ἀξιοῦντες ἀγχοῦ τῶν πολεμίων 
στρατοπεδεύειν ἐς Φοίνικα πόλιν ἀνεχώρουν. καὶ νυχτὸς 

οὗ μὲν ἀνεπαύοντο. οἱ δὲ τοῦ Καίσαρος τὸν μὲν χάρακα 
ἐτέλουν, ὑπὸ δὲ κόπου καὶ ἀγρυπνίας ἐς τὴν μάχην 
ἐβλάπτοντο. τέλη δ᾽ ἦν αὐτῷ τρία καὶ ἱππεῖς χωρὶς 
ἵππων πενταχόσιοι καὶ κοῦφοι χίλιοι καὶ κληροῦχοι 
σύμμαχοι χωρὶς καταλόγου δισχίλιοι καὶ ναυτικὴ δύ- 

ναμις ἐπὶ τορι: 

τὰ μὲν οὖν πεζὰ πάντα Κορνιφικίῳ παραδοὺς ὃ 1 
Καῖσαρ ἐκέλευσε τοὺς κατὰ τὴν γῆν πολεμίους ἀπο- 

μάχεσϑαι καὶ πράσσειν, ὅ τι ἐπείγοι᾽ αὐτὸς δὲ ταῖς 

ναυσὶν ἔτι πρὸ ἡμέρας ἀνήγετο ἐς τὸ πέλαγος; μὴ καὶ 
τοῦδε αὐτὸν ἀποχλείσαιεν οἱ πολέμιοι. καὶ τὸ μὲν 

Ἢ 

ἡ 
Ἧ 
ᾷ 

ΡῚ 

δεξιὸν ἐπέτρεπε Τιτινίῳ, τὸ δὲ λαιὸν Καρισίῳ, λιβυρ- 15. 

νίδος δὲ αὐτὸς ἐπέβαινε καὶ περιέπλει πάντας παρα- 

καλῶν" ἐπὶ δὲ τῇ παρακλήσει τὰ στρατηγικὰ σημεῖα, 

ὡς ἐν κινδύνῳ μάλιστα ὥν, ἀπέϑετο. ἐπαναχϑέντος 
ὃΣ τοῦ Πομπηίου δὶς μὲν ἐπεχείρησαν ἀλλήλοις, καὶ 

τὸ ἔργον ἐς νύκτα ἐτελεύτησεν. ἁλισκομένων δὲ καὶ 30. 
πιμπραμένων τῶν Καίσαρος νεῶν, αἵ μὲν ἀράμεναι τὰ 

1 κόκκινον γὙ0Ὸ 8 στρατεύειν Υ͂ 8 χωρὶς τῶν ἐκ κατα- 
λόγου νοτεϊ Ὁ: ἐφοθρίϊ8 ιυὶ οι; ογαϊηδ ἀδβονρέϊ ῥμογαηέ, ἔαϊβο, 
ΟΡΙΠΟΥ 11 τὴν οτὰ. ἱ 14 Ῥοββὶβ αὑτὸν 1ὅ Καρισίῳ 
Θδγάϊμδθβοῃ, Αὐρτιϑύπβ Π, 1 Ῥ. 188 δάμη. 19, καρχίῳ ΟἹ, Οαγ- 
οἷο Ὁ 19 ἐπεχείρουν, ἤσαν Βαρτδ οὐν ἃ τῇ. 10 Υ̓ 2] τῶν] 
τινῶν δια {πολλῶν τῶν οἱ. ϑοῃνγ,, Ῥυο Δ ὈΠΠΠ οσ, παταθσττη δαΐθ 
τῶν ἀοβιάοτανιὺ ΜΌΒΡΥ, 

1 Κόκκυνον ἄκραν] ρτουπιυπίοτίστη 5. ΑἸΘ5810 Ἰῃξθ]ορτῦ ΗοΪπα, Ἷ 
Οθβοι. ϑ:ο  Πθη5 1 Ρ. 882 8 Φοίνικα φον Ἰλ σϑπϑον Ἰηὐο]]ορτῦ, 
Ηϊύζθ (γ. δὰ 8 464) Ρ. 18, οἵ. οὐΐατη ΒϑΙοο, ἈΠ μϑῖη. Μαβ. 49 (1894) 
Ρ. 118 1 νἱάθξαν Τ. Οαυίβίαβ γὶσ ταοπϑία!!β ἃ. 1069---τοθ,4ὅ, 
οἵ. σδτγαύμαυβθῃ 1. ὁ. (ν. βαρτϑ δᾶ νυ. 1) 



᾿ 

᾿ Οαε8. αα ΜΜοβεαΐαηι οβισὶ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἐ. ΘΙ 

βραχέα τῶν ἱστέων ἀπέπλεον ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν, τῶν παρ- 

ἀγγελμάτων καταφρονοῦσαι" καὶ αὐτὰς ἐπ᾽ ὀλίγον οἱ 

τοῦ Πομπηίου διώξαντες ἐπὶ τὰς ὑπολοίπους ἀνέστρε- 

ψαν, καὶ τῶνδε τὰς μὲν ἥρουν ὁμοίως, τὰς δὲ ἐνεπίμ- 

δ πρασαν. ὅσοι δ᾽ ἐξ αὐτῶν ἐς τὴν γῆν ἐξενήχοντο, 

τοὺς μὲν οἱ ἱππεῖς οἵ τοῦ Πομπηίου διέφϑειρον ἢ 

συνελάμβανον. οἱ δ᾽ ἐς τὸ τοῦ Κορνιφικίου στρατό- 

πεδὸν ἀνεπήδων. καὶ αὐτοῖς ὁ Κορνιφίκιος ἐπιϑέου- 

σιν ἐπεχείρει. τοὺς χούφους ἐκπέμπων μόνους" οὐ 

" γὰρ εὔκαιρον ἐδόκει κινεῖν φάλαγγα δύσϑυμον ἀντι- 

 καϑημένων πεζῶν μεγαλοφρονουμένων, ὡς εἰκὸς ἦν, 

ἐπὶ νίκῃ. 

" Καίσαρα δ᾽ ἐν τοῖς ὑπηρετικοῖς ἐς πολὺ τῆς νυκτὸς 

᾿ ἀνακωχεύοντα καὶ βουλευόμενον. εἴτε ἐς Κορνιφίκιον 

16 ἐπανέλϑοι διὰ μέσων τοσῶνδε ναυαγίων εἴτε ἐς Μεσσά- 

λαν διαφύγοι., ϑεὸς ἐς τὸν βάλαν λιμένα παρήνεγκε 

 μεϑ᾽ ἑνὸς ὁπλοφόρου, χωρὶς φίλων τε καὶ ὑπασπιστῶν 

᾿ χαὶ ϑεραπόντων. καί τινες ἐκ τῶν ὀρῶν ἐς πύστιν τῶν 

γεγονότων καταϑέοντες εὗρον αὐτὸν τό τε σῶμα καὶ 

Ὁ τὴν ψυχὴν ἑῥάταλμένον καὶ ἐς ἀκάτιον ἐξ ἀκατίου 

μεταφέροντες. ἵνα διαλβθοι μετιδύμέσες ἐς Μεσσάλαν. 

᾿ μακρὰν ὄντα. ὃ δ᾽ εὐθύς. ἔτι ἀϑεράπευτος,. ἔς τε 

᾿ Κορνιφίκιον ἔστελλε λιβυρνίδα καὶ πανταχοῦ διὰ τῶν 

8 ἐπὶ) ἔτι ἱ, οτὰ. Ὁ 8 5α. ἀνέτρεψαν 16 4 ὁμοίως 
ἀμ Ο ομαἑ δὶ νοι Μοπά., βθὰ βρϑοίαῦ δὰ Ρ. 610, 20 βα. 8.86: 
δαῦ ροβὺ ἀνεπήδων ϑἸαυϊα Ἰηδοί ἀῖββθ δαξ ἐπεχούρει Ῥτο ἐπεχείρει 

᾿ς βουϊθοπάστη οἱ. ϑοῖν,., ΠΠ1π ρυορΘΌ1]1π8 10 βάλαν] ἄβλαν ἃ, 
 ροιταρύσπι αἰχὶῤ Ῥγατηδηη ΠΥ̓͂ Ῥ. ὅ82 δἅπ. 160; Νίββθι, 16]. 
Τα μάοβκ. Π, 2 ρ. 968 6 Βαϊατο ροτέαᾳ οορταὐ (ἢ δα ΙΥ β 861), 
Ἠἄϊβοη ΒΡ. Ῥφαὶγ- γΊββοντα 1,1 Ρ. 12 ἀ6 βἰαξίοπθ δὰ Μ411188 
18 πίστιν Υτ0 19 τότε, σῶμα (510) Β 20 ἐσταλμένον] 

᾿ ἰογρθηΐθηι Ο, δυνεσταλμένον οἱ. ΟΟΡ. ν». 281 οὐ Ηρτν. Ρ. Τ6, 
ο ἐπαΐ. 28 ἔστελε Ὁ 
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618 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ε. [αηἩριιβέϊαθ Οονηεἰοῖδς 

ὀρῶν περιέπεμπεν, ὅτι σώξοιτο, Κορνιφικίῳ τε πάντας 

ἐπικουρεῖν ἐκέλευε καὶ αὐτὸς ἔγραφεν αὐτίκα πέμψειν 
βοήϑειαν. ϑεραπεύσας δὲ τὸ σῶμα καὶ ἀναπαυσάμενος 

ὀλίγον ἐς Στυλίδα νυχτὸς ἐξήει. παραπεμπόμενος ὑπὸ 

τοῦ Μεσσάλα, πρὸς Καρρίναν τρία ἔχοντα ἐπὶ τοῦ πρό- ᾿ 
πλου τέλη" καὶ τῷδε μὲν ἐχέλευσε διαπλεῖν ἐς τὸ πέ- Ι 

ραν, ἔνϑα καὶ αὐτὸς ἔμελλε διαπλευσεῖσϑαι. Ἀγρίππαν 
ὃξδ γράφων ἠξίου κινδυνεύοντι Κορνιφικίῳ πέμπειν 
“αρώνιον μετὰ στρατιᾶς ὀξέως. ΜΜαικήναν δ᾽ αὖϑις ἕ 

ἐς Ῥώμην ἔπεμπε διὰ τοὺς νεωτερίζοντας" καί τινὲς ι 

παρακινοῦντες ἐκολάσϑησαν. καὶ Μεσσάλαν ἐς Δικαι- 

άρχειαν ἔπεμπεν. ἄγειν τὸ πρῶτον καλούμενον τέλος 

ἐς Ἱππώνειον. Μεσσάλας δὲ οὗτος ἦν. ὃν οἱ τρεῖς ἐπὶ 
ϑανάτῳ προγεγράφεσαν ἐν Ῥώμῃ. καὶ χρήματα τῷ κτεί- ὦ 

ναντι καὶ ἐλευϑερίαν ἐπικεκηρύχεσαν᾽ ὃ δὲ πρὸς Κάσσιον τὉ 

καὶ Βροῦτον φυγών, ἀποϑανόντων ἐχείνων., τὸν στόλον 
ἐπὶ σπονδαῖς ᾿ἀντωνίῳ παραδεδώκει. καί μοι τοῦτο ἀνα- ὦ 

μνῆσαι νῦν ἔδοξεν ἐς ξζήλωμα τῆς Ῥωμαίων ἀρετῆς. ὅπου ΐ 

“Μεσσάλας. μόνον ἔχων ἐν τοσῇδε συμφορᾷ τὸν προγρά- ΐ 

ψαντα. ἐθεράπευεν ὡς αὐτοκράτορα καὶ περιέσωξε. ᾿ 

Κορνιφίχιος δὲ ἀποτρέψασϑαι μὲν ἐκ τοῦ χάραχος 
εὐμαρῶς εἶχε τοὺς πολεμίους, κινδυνεύων δ᾽ ἐξ ἀπο- ] 

ρίας ἐς μάχην ἐξέτασσε καὶ πρϑρκαλεῖτοι Πομπηίου δὲ 

οὐ συμπλεκομένου μὲν ἀνδράσιν ἐν μόνῃ τῇ μάχῃ τὴν 
ἐλπίδα ἔχουσιν, παραστήσεσϑαι δ᾽ αὐτοὺς τῷ λιμῷ προσ- ̓  

1 περιέπεμπε «τοὺς ἀγγελοῦντας) οἱ. Μεμά. (οἴ. 8 866), ἱπιαῦ. ] 
ὅ καρίνανΥ᾽ ὅ 8α. ἐπὶ τοῦ πρόπλου] οτι. Ὁ, ἐπὶ τοῦ παράπλου 
οἱ. βοῦν. ἐπὶ τοῦ πορϑμοῦ Μεμά. θ ἐς τὸ πέραν ΗϊῦΖθ (Υ. δὰ 
8 464) ἡ. 85, ἐς λιπάραν ᾿ἰρΥ] 21 ἀποτρίψασϑαι οἱ. (00. Ῥ. 281... 
1παΐ. ἐχ] ἀπὸ οἱ. Μοπᾶ., οὗ δα 1 8 θὅ ῶῦ παραστήσεσϑαι 4 Ἷ 
παραστήσασϑαι οθἰοΙὶ, αὐοὰ ἰοπϑῦ ΤΟΘΒΟ ἢ Ρ. ὅ21 

14 Μεσσάλας] οἵ. ἀθ τὸ ΤΥ 8 169 βαα., δὅ7 8α. 
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δοκχῶντος. ὥδευεν ὁ Κορνιφίκιος. ἐν μέσῳ τοὺς ἀπὸ 

τῶν νεῶν διαφυγόντας ἀνόπλους ἔχων βαλλόμενός τε 

καὶ χαλεπῶς. ἐν μὲν τοῖς πεδινοῖς ὑπὸ τῶν ἱππέων, ἐν 

δὲ τοῖς τραχέσυν ὑπὸ τῶν ψιλῶν τε καὶ κούφων. οἵ 

5 Νομάδες Δίβυες ὄντες ἠχόντιξόν τε ἐπὶ πλεῖστον καὶ 

14 τοὺς ἐπεχϑέοντας ὑπέφευγον. τετάρτῃ δ᾽ ἡμέρᾳ μό- 4τὸ 
λις ἐπὶ τὴν ἄνυδρον γῆν ἀφίκοντο. ἣν ῥύακα πυρὸς 

λέγουσι, ποτὲ μέχρι ϑαλάσσης κατιοῦσαν. ἐπικλύσαι καὶ 

σβέσαι τὰ ἐν αὐτῇ νάματα᾽ καὶ αὐτὴν οἱ μὲν ἐπιχώριοι 

ιὸο μόνης ὁδεύουσι νυχτός. πνιγώδη τε οὖσαν ἀπ᾽ ἐκεί- 

νου χαὶ χονιορτοῦ σποδώδους γέμουσαν. οἱ δ᾽ ἀμφὶ 

τὸν Κορνιφίκιον οὔτε νυχτὸς ἐθάρρουν, ἐν ἀσελήνῳ 

μάλιστα. ἰέναι διὰ ἀπειρίαν ὁδῶν καὶ ἐνέδρας. οὔτε 

ἡμέρας ὑπέμενον, ἀλλ᾽ ἀπεπνίγοντο καὶ τὰς βάσεις ὡς 

το ἐν ϑέρει καὶ καύματι ὑπεκαίοντο, μάλιστα οἱ γυμνοί. 

βραδύνειν τε οὐ δυνάμενοι διὰ τὴν δίψαν ἐνοχλοῦ- 416 

θαν, οὐδένα ἔτι τῶν βαλλόντων αὐτοὺς ἐπεξήεσαν. 

ἀλλ᾽ ἐτιτρώσχοντο ἀφυλάχτως. ἐπεὶ δὲ καὶ τὰς ἐξόδους 4τῖ 

τῆς διακεκαυμένης ἕτεροι κατεῖχον πολέμιοι. ἀμελήσαν- 

30. τὲς τῶν ἀσϑενεστέρων τε χαὶ γυμνῶν ἀνεπήδων ἐς 

τοὺς αὐχένας οἱ δυνάμενοι τόλμῃ παραβόλῳ καὶ ἐβιά- 

ἕοντο τοὺς πολεμίους. ἐς ὅσον εἶχον δυνάμεως. κατ- 418 

ἐχομένων δὲ χαὶ τῶν ἕξῆς αὐχένων ἀπεγίνωσκον αὗ- 

τῶν ἤδη καὶ μεϑεῖντο ὑπὸ δίψης καὶ ϑέρους καὶ κό- 

2 ἀνόπλους 66]. οὐ Μυβρτ., οὗ, ΟΔ58. Ὁ. 49, 6, 4, ἀνάπλους 
ΠΥ] . 8 καὶ οχτη. Υ, δΒρα οὗ ΤΥ 8 464 ὅ Νομάδες {καὶΣ 
“ίβυες 5εγ. Μοπᾶ. οχ (4, ποῖ σοί 8 ποτὲ Υ οὐ ϑοδν., τότε 
ΒῚ κατιοῦσαν]) οἵαν τε οὖσαν ἱ, Οὐ ρογνογθϊὺ Ἰοοῦτα; κατιόντα 
οἱ. ϑοιν., 568. 1ρ86 τοἰγϑοίωνι ὁ ὑ. ΠῚ ῥ. 819 5βαᾳ.., ἴᾳτθ, οί ΠΟΥ, 
εὐθενοῦσαν οἱ. Μπά. γρ] οἰΐδταη {γεωργεῖσθαι οἵαν τε οὖσαν 
9 ναύματω Ὁ [10 ἀπ᾽ Ο, ἐπ᾿ 1 11 σποδώνους (510) Β 
18 ζφόβον» ἐνέδρας Ὑγ6] 5ἴχη. οἱ. ΖΙΡΡ6] ρ. 861, αὰἂὸ ποὴ ορὰβ 
τρις τ 117 οὐδενὶ τηδ]υϊὺ Μοπα. 28 58α. αὐτῶν ΒΙ.(Υ 3), 
οοῦγ. ΒΚ. 
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620᾽ ἘΜΦΥΛΊΩΝ Ε. [Οογηέξ. αὐ Ασγίρρανι υϑηῖξ Ὁ 

που. προτρέποντος δὲ αὐτοὺς τοῦ Κορνιφικίου καὶ 
πηγὴν πλησίον οὖσαν ἐπιδεικνύοντος, οἱ μὲν αὖϑις 
ἐβιάξοντο, πολλοὺς ἀπὸ σφῶν ἀπολλύντες. ἕτεροι δὲ΄ὁὦ 
τὴν πηγὴν κατεῖχον πολέμιοι. καὶ παντελὴς ἤδη τοὺς ᾿ 

τοῦ Κορνιφικίου κατεῖχεν ἀϑυμία, καὶ παρίεντο. ὧδε 1] 
δὲ αὐτοῖς ἔχουσι Μαρώνιος ἐπιφαίνεται μακρόϑεν, ὑπὸ 

ἀγρέππου σὺν τρισὶ τέλεσι πεμφϑείς, οὔπω μὲν ἔνδη- 
λος ὦν, ὅτι φίλος εἴη" ὑπὸ δὲ ἐλπίδος ἀεὶ τοιοῦτον 

ἔσεσϑαι προσδοκῶντες ἀνέφερον αὖϑις αὑτῶν. ὡς δὲ 

καὶ τοὺς πολεμίους εἶδον τὸ ὕδωρ ἀπολιπόντας, ἵνα ᾿ 

μὴ γένοιντο ἐχϑρῶν ἐν μέσῳ, ἀνέκραγον μὲν ὑπὸ ἡδο- 

νῆς, ὅσον ἔσϑενον, ἀντιβοήσαντος δ᾽ αὐτοῖς τοῦ “αρω- 

νίου δρόμῳ τὴν πηγὴν κατέλαβον. καὶ ὑπὸ μὲν τῶν 

ἡγεμόνων ἐκωλύοντο πίνειν ἀϑρόως" ὅσοι δὲ ἠμέλη- 

σαν, ἔπινον ὁμοῦ καὶ ἀπέϑνησκον. 15. 
οὕτω μὲν ἐξ ἀέλπτου Κορνιφίκιος καὶ τοῦ στρατοῦ ΐ 

τὸ φϑάσαν μέρος περιεσώϑη πρὸς γρίππαν ἐς Μύ- 

λας᾽ ἄρτι δὲ ὃ Ἀγρίππας Τυνδαρίδα εἰλήφει. τροφῶν 11 

μεστὸν χωρίον καὶ εὐφυῶς ἐς πόλεμον ἔκ τῆς ϑαλάσ- 

σης ἔχον, καὶ ὃ Καῖσαρ ἐς αὐτὸ τὰ πεξὰ χαὶ τοὺς 90 

ἱππέας διεβίβαξεν. ἐγένοντό τε αὐτῷ πάντες ἐν Σικε- 

Στὸ δα λευγον δε φσν ορδολελλριςδα ψι ερν 

δισμύρεοι καὶ κοῦφοι πλείους τῶν πεντακισχιλίων. Μύ- 

λας δ᾽ ἔτι καὶ τὰ ἐκ Μυλῶν ἐπί τε Ναυλόχους καὶ ΄. 

Πελωριάδα [καὶ τὰ] παράλια πάντα φρουραὶ Παμαμοϑε ̓  

ὅ κατέσχεν οἱ. Νδῃοὶς 9 αὑτῶν Ο, αὐτῶν ἱ, ναϊρο; Βϑποῦ. 
δαβρ. ϑομν. ὑ δε Ἰπᾷ. στ. 5. ν. ἀναφέρω, ζοτέ. βου δπάστη αὑτούς; 
ἀοιοπάστη πἰδὶ οἱ. πλεῖστοι γ6] βίτη. Ἰηὐθγοι ἀϊββθῦ, οἱ. Νίϑμῃηα. ᾿ 
18 μὲν οτῃ. Υ 1154. ἐς Μύλας ἀθ]6 11 νο]ϊυῦ ᾿'Μομά. 2. 808..8: Ὁ 
βἱορθπύϊδθ ΑΡρίδηϊὶ ὑσὶ Ὀαουΐτη 18 ὁ οἵη. Υ͂ 28 τῶν οἵη. ἱ 
94 Ναυλόχους} ναυάρχους ἱ, αὐοᾶ οὐϊαια Οὐ νΙἀθίυν 1ΘΟΊ588 
2ὅ καὶ δηΐθ τὰ ἀθ6]. ΟἸανου, 5᾽Ο τα απ. Ρ. 804. 806. 887, καὶ 
τὰ ἀοϊοπάστα 6886 νἱᾶϊῥ Μοπά. 

τρειυνατοον ὟΣ 

“᾿ βϑξ, 

ταβεισο ας Ὁ 
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χατεῖχον. αὗ φόβῳ μάλιστα ᾿γρίππου πῦρ διηνεκὲς 

ἔχαιον ὡς ἐμπρήσοντες τοὺς ἐπιπλέοντας. ἐκράτει δὲ 

χαὶ τῶν στενῶν ἑκατέρων ὃ Πομπήιος. ἀμφὶ δὲ τὸ 

Ταυρομένιον χαὶ περὶ Μύλας τὰς περιόδους τῶν ὀρῶν 

ἀπετείχιξε καὶ τὸν Καίσαρα ἐκ Τυνδαρίδος ἐς τὸ πρό- 

σϑεν ἰόντα ἠνώχλει, μὴ συμπλεκόμενον. ᾿“γρίππου δὲ 

νομισϑέντος ἐπιπλεῖν ἐς Πελωριάδα μετεπήδησεν, ἔκλι- 

πὼν τὰ στενὰ περὶ Μύλας" καὶ ὃ Καῖσαρ αὐτῶν τὲ 

κατέσχε καὶ Μυλῶν χαὶ ΦΙρτεμισίου. πολίχνης βραχυ- 

τάτης. ἐν ἧ φασι τὰς Ἡλίου βοῦς γενέσϑαι καὶ τὸν 

ὕπνον Ὀδυσσεῖ. ψευδοῦς δὲ τῆς γρίππου δόξης φα- 

νείσης. ὃ Πομπήιος ἡσϑεὶς τῶν στενῶν ἀφῃρημένος 

καὶ Τισιηνὸν ἐκάλει μετὰ τοῦ στρατοῦ. Τισιηνῷ δ᾽ ὃ 

Καῖσαρ ὑπήντα καὶ διημάρτανε τῆς δδοῦ περὶ ὄρος 

τὸ Μυχόνιον. ἔνϑα ἄσκηνος ἐνυχτέρευσεν᾽ ὄμβρου τὲ 

πολλοῦ καταρραγέντος. οἷος ἐν φϑινοπώρῳ γίγνεται, 

τῶν ὁπλοφόρων τινὲς τὴν νύκτα πᾶσαν ἀσπίδα Κελτι- 

χὴν ὑπερέσχον αὐτοῦ. ἐγένοντο δὲ χαὶ βρόμοι τῆς 

“4Ἄἴτνης σκληροὶ καὶ μυκήματα μακρὰ χαὶ σέλα περι- 

λάμποντα τὴν στρατιάν, ὥστε τοὺς μὲν Γερμανοὺς ἐξ 

εὐνίων ἀναπηδᾶν ὑπὸ δέους, τοὺς δέ, ἀκοῇ τῶν περὶ 

τῆς Δἴτνης λεγομένων, οὐκ ἀπιστεῖν ἐν τοσοῖσδε παρα- 

1 διηνεκῶς Ὁ 8 δὲ] τε οὐατὰ Ο τι] υὺ Μοπά. 4 τὰςο 
οὗ, οοΥγ. ΟΧ τοὺς, Β, καὶ 10, ἀπᾶθ τοδὶ Μοπμᾶ,: ὁ Πομπήιος 
ἀμφί τε --- Μύλας. καὶ τὰς περιόδους οἷο. 8 {τὰν περὶ οἱ. 
Μομά., οὗ δὰ 1 8 12 10 τὰς] τοὺς Ὁ 12 ἡσϑεὶς] αν σιιδία 
ἡΠΠπὰ ἱπίογοορία αμαϊοη8 4, ἤχϑετο οἱ. ὅομπ. ὑ. ΠΙῚ 1πᾷ. ρου. 8. ν. 
ἄχϑομαι, ἰΐοτα ὉΟΌ. Ρ. 2381, γστοῦ. Μομηᾷ., ἀχϑεσϑεὶς οοῃϊθοθταῦ 
Ῥοῦ οι (ν, δὰ. 8 460) Ρ. 116 δᾶπ. 1, ἠνιάϑη Μυβρτ.; 85 
δηχϑεὶς 16 μηκόνιον 19 σέλατα ἱ 21 εὐνέων Ὁ 

856ααᾳ. ἀρ Ἰοοὶβ οὗ, Ηο]τη, Οἴθβοι. ΞΟΠ] θη5 1 Ὁ. 14 οὖ 8384 
10 5ᾳ. οἵ. οπι, Θά. 12, 260 βαα. 

ὅθ8α.6. 

488 

484 

48ὅ 

480 



386α.6. 

4817 

488 

489 

490 

491 

492 

6022 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἐ. [ρερηα παναϊβ οοπυθητϊέ 

δόξοις ἐμπεσεῖσϑαι σφίσι καὶ τὸν δύακα. μετὰ δὲ τοῦτο 

τὴν Παλαιστηνῶν γῆν ἔχειρε, καὶ Δέπιδος αὐτῷ συν- 

ἥἤντετο σιτολογῶν, καὶ Μεσσήνῃ παρεστρατοπέδευον 

ἀμφότεροι. 
γιγνομένων δ᾽ ἀν᾽ ὅλην τὴν Σικελίαν ἁψιμαχιῶν 

πολλῶν, ἔργου δὲ μείξονος οὐδενός, Ταῦρον ὁ Καῖσαρ 
ἔπεμψε τὰς ἀγορὰς τοῦ Πομπηίου περικόπτειν καὶ τὰς 

πόλεις τὰς χορηγούσας προκαταλαμβάνειν. καὶ τῷδε 

Ρ» 

μάλιστα κάμνων ὃ Πομπήιος ἔκρινε μάχῃ μείξονι κρι- 

ϑῆναι περὶ ἁπάντων. τὰ μὲν δὴ πεζὰ τοῦ Καίσαρος 

ἐδεδίει, ταῖς δὲ ναυσὶν ἐπαιρόμενος ἤρετο πέμπων, εἰ 
δέχοιτο ναυμαχίᾳ κχριϑῆναι. ὃ δὲ ὠρρώδει μὲν τὰ 

ἐνάλια πάντα, οὐ σὺν τύχῃ μέχρι δεῦρο χεχρημένος 
αὐτοῖς. αἰσχρὸν δὲ νομίσας ἀντειπεῖν ἐδέχετο. καὶ ὡρί- 

ξετο αὐτοῖς ἡμέρα. ἐς ἣν τριακόσιαι νῆες ἑκατέρων ἰδίᾳ 
παρεσκευάζοντο, βέλη τε παντοῖα φέρουσαι καὶ πύρ- 

γους καὶ μηχανάς, ὅσας ἐπενόουν. ἐπενόει δὲ καὶ τὸν 

καλούμενον ἅρπαγα ὃ Ἀγρίππας, ξύλον πεντάπηχυ σι- 
δήρῳ περιβεβλημένον, κρίκους ἔχον περὶ κεραίας ἕχα- 

τέρας" τῶν δὲ κρίκων εἴχετο τοῦ μὲν ὃ ἅρπαξ, σιδήριον 

καμπύλον, τοῦ δὲ καλῴδια πολλά, μηχαναῖς ἐπισπώμενα 
τὸν ἅρπαγα, ὅτε τῆς πολεμίας νεὼς ἐκ καταπέλτου λάβοιτο. 

ἐλϑούσης δὲ τῆς ἡμέρας πρῶτα μὲν ἦν ἐρετῶν 
ἅμιλλα καὶ βοή. καὶ βέλη τὰ μὲν ἐκ μηχανῆς. τὰ δ᾽ 

2 Παλαιστηνῶν] Ἀβακαινίνων οἱ. ΟἸαγοΥ, 5101]. ἀηῦ. Ῥ. 887, 
Καλακτίνων ΜΌΘΙΙΟΣ δὰ Ῥίο]. 8, 4, 2, Ἁλαισήνων ἨϊΐΖο (ν. δὰ 
8. 464) Ρ. 38 δᾶπῃ. 66, ἀποτύχῃ π1}81] Ῥτοθ8Ό116; οἵ, οὐΐατα Ἠοΐτα, 
Ὅθβοι. 5101}. 1 ν». 91. 861 ὅ ἁψιμαχιῶν {μὲν οἱ. Μεπά. 
8 χορηγούσας ζαὐτῷλν οἱ. Μοπά., οἵ. δὰ 1 8 228 9 5αᾳ. δια- 
κριϑῆναι οἱ. Ηρτν. ν. 16, ἱπαῦ., οἵ ΤΥ 8 ὅ81 οχίγ. 11 δὲ] 
τε ἃ Ὁ 1ὅ ἑκατέρων] ἑκατέρῳ 10, να]ρο, {Ππᾶ ργδθίαϊ:, αὖ 
Βίαύατη νἱξαυθτη ἰδίᾳ οτὰ. Ὁ 

16 ἡμέρα] τηθη515 ϑαρῦ. ἀϊθ8 ΠΙ, οἵ. Ο.1. 1.15 ». 828 «ς 

,--ἀ 
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τὸν Μίνδιον βουλεύειν αὐτομολίαν χαὶ προδοσίαν, γδανν 

τοῖς δὲ πολεμίοις προσπελάσας ἠξίου Μίνδιον αὑτῷ 

συνελθεῖν ἔς τινα νησῖδα ἐπὶ λόγοις συνοίσουσι. καὶ 438 

συνελϑόντι ἔλεγεν. οὐδενὸς ἀκούοντος ἑτέρου. φυγεῖν 

5 μὲν ἐς Πομπήιον ὑβριξόμενος ὑπὸ τοῦ τότε ναυάρχου 

Καλουισίου. τὴν δὲ ναυαρχίαν Ἀγρίππου μεταλαβόντος 

ἐπανελεύσεσϑαι πρὸς Καίσαρα οὐδὲν ἀδικοῦντα. εἶ 

πίστιν αὑτῷ κομίσειεν ὃ Μίνδιος παρὰ Μεσσάλα τοῦ 

τὴν ἀποδημίαν Ἀγρίππᾳ διοικοῦντος. ἔφη δ᾽ ἐπανελϑὼν 434 

τὸ μὲν ἰάσεσϑαι λαμπροῖς τὸ ἁμάρτημα ἔργοις. μέχρι δὲ 

τῶν πίστεων λυμανεῖσϑαί τινα τῶν Καίσαρος ὁμοίως 

ἐς τὸ ἀνύποπτον. χαὶ ὃ μὲν αὖϑις ἐλυμαίνετο, Μεσσά- 495 
λας δ᾽ ἐνεδοίασε μὲν ὡς ἐπὶ αἰσχρῷ. ἐνέδωκε δ᾽ ὅμως, 

εἴτε πολέμου ταῦτ᾽ εἶναν νομίζων ἀνάγκας εἴτε καὶ 

τι τῆς Καίσαρος γνώμης τι προμαϑὼν ἢ τεκμηράμενος. 
καὶ Μηνόδωρος μὲν αὖϑις ηὐτομόλει καὶ τὸν Καί- 426 

δαρα ἐλϑόντα προσπίπτων ἠξίου συγγνῶναι μὴ λέγοντι 

τὰς αἰτίας τῆς φυγῆς ὃ δὲ ἐς μὲν σωτηρίαν αὐτῷ 

συνεγίνωσδκε διὰ τὰς σπονδὰς καὶ ἀφανῶς ἐφυλάοσ- 

30 ὅετο,. τοὺς δὲ τριηράρχους αὐτοῦ μεϑίει χωροῦντας, 

ὅποι ϑέλοιεν. 

)8 ἑτοίμου δὲ τοῦ στόλου γενομένου, αὖϑις ὃ Καῖσαρ 451 

ἀνήγετο καὶ ἐς ἹἹππώνειον παραπλεύσας δύο μὲν τέλη 

πεζῶν Μεσσάλαν ἔχοντα περᾶν ἐκέλευσεν ἐς Σικελίαν 

2 αὐτῷ ΟἹ, αὐ 86 Ὁ, οοτ. Μομῃά., ν. 8 ΘΟΥσοχὶ ΘΡῸ ἰ ἀδι- 
κήσαντα νογὐϊὺ Ο,, 5οα οἵ. Βοτρ,, ἀ155. ρ. 29 9 Ἀγρίππα οαϊζοτοβ8 

᾿ς 8ηΐθ Μεπᾶ. δ᾽ ἐπανελϑὼν] δὲ παρελϑὼν ἱ 10 ἰάσασϑαι 
᾿ ΥἹ (ΠΥ σὰ δβυρτὰ ν. 86. ἃ τη. 1) 11 τινα τῶν] τὰ τοῦ οἱ. 

Μεπά., ἔβοι 8 ῬΟΒΒ1Β τὸ τὰ τοῦ, Π6 6 Ὑ61Ὸ ΟΡτι5 19 5ᾳ. ἐφυλάσ- 
σετο] ἐφύλασσεν αὐτὸν οἱ. ΜβρΥ. 20 χωρεῖν οἱ. Μοπᾶ., οοπύτϑ 

 Κυδίϊ ῥ. 29, τυυ]έω Ῥϑύυθυβθ τηΐϊβοθηβ, βθα οἵ. Μιΐησ. ο. 172 οχίσ. 
 (πρατῶν κατεφρόνησεν), 1 8 398 (ἠμέλει περιπέμπων οἴο.) 28 δύο 

τέλη μὲν Ὁ, αὖ νἱάθίυν 

ΑΡριάνυβ 1|. 39 
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610 ἘΜΦΥΛΊΩΝ ΒΕ. [πουὰ ριίσηα ραγαΐμ" 

ἐπὶ τὸ “επίδου στρατόπεδον χαὶ σταϑμεύειν ἐς τὸν 
κόλπον διελθόντα τὸν εὐθὺ Ταυρομενίου, τρία δ᾽ 

ἔπεμπεν ἐπὶ Στυλίδα καὶ πορϑμὸν ἄκρον ἐφεδρεύειν 

τοῖς ἐσομένοις" Ταῦρον δ᾽ ἐς τὸ Σκυλάκιον ὄρος, ὃ 
πέραν ἐστὶ Ταυρομενίου, περιπλεῖν ἐκ Τάραντος ἐκέ- 
λεῦε. καὶ ὃ μὲν περιέπλει διεσκευασμένος ἐς μάχην 

ὁμοῦ καὶ εἰρεσίαν. χαὶ τὰ πεζὰ αὐτῷ παρωμᾶρτει., 
προερευνώντων τήν τε γῆν ἱππέων καὶ λιβυρνίδων 

τὴν ϑάλασσαν. καὶ ὁ Καῖσαρ ὧδε ἔχοντι ἐξ ̓ Ιππωνείου 
ἐπιδραμὼν ἐπιφαίνεται χατὰ τὸ Σιχυλάκιον καὶ τὴν 

εὐταξίαν ἀποδεξάμενος ἐπανῆλϑεν ἐς τὸ ᾿Ιππώνειον. ὁ 

ὃὲ Πομπήιος. ὥς μοι προείρηται. τάς τε ἐς τὴν νῆσον 

ἀποβάσεις ἐφύλασσεν ἁπάσας καὶ τὰς ναῦς ἐν Μεσ- 

σήνῃ συνεῖχεν ὡς βοηϑήσων, ὅποι δεήδσειδν. 

καὶ οἱ μὲν ἐν τούτῳ παρασκευῆς ἦσαν, Δεπίδῳ δὲ 
αὖϑις ἐκ Διβύης ἦγον αἱ ὁλκάδες τὰ λοιπὰ τοῦ στρα- 

τοῦ τέλη τέσσαρα. λαὶ αὐταῖς ὑπήντα πελάγιος ἐκ 

Πομπηίου Παπίας καὶ διέφϑειρεν ὡς φιλίους δεχο- 

μένας᾽ ᾧοντο γὰρ σφίσι τὰς Δεπίδου συναντᾶν. αἵ 
δὲ βραδέως τὲ ὑπὸ τοῦ “επίδου καϑείλκοντο, καὶ ὕστε- 

ρον αὐτὰς προσιούσας αἱ δλκάδες ὡς καὶ τάσδε ἄλλας 

πολεμίας ἐξέκλιναν, ξὼς αἱ μὲν ἐκαύϑησαν, αἵ δ᾽ ἐλή- 
φϑησαν,. αἵ δ᾽ ἀνετράπησαν, αἵ δ᾽ ἐς “ιβύην ἀνέπλευ- 

15α4ᾳ. οἴὔἴἶθηατυ ἴῃ τουαστα πδυτδύϊοηθ ἴϑγὴ βοῦν. καὶ σταϑ- 
μεύειν ---  εὐϑὺ Ταυρομενίου ροϑὺ ἐκέλευε (ν. ὅ 54.) ὑγϑηβρομθθδῦ 
Μεμπᾷ., βθᾷ αἰϊῳ οουσαρίθὶδ νἱἀ θέαν Ἰαΐθσθ; οουύθ Μϑββδὶδθ γθαϊδαχῃ, 
αὐαὺ οβὺ, ργϑϑύθυ!ῦ ΑΡΡΙδμαΒ 2 ταυρομενείου ἱ, οοπδῦ. 
ὅ Ταυρομενίου] Κρότωνος νοϊαϊῦ Ὠγυτηδηπ ΠΥ Ρ. ὅ79, ουἱ 85861- 
ἐϊΐαν Μομπᾶ., ποη τϑοῖθ, οἵ. αὐδ ὅσῃ. δὐποίας ἐ. ΠῚ ρ. 818, 
οὐ Νίββθῃη, [08]. ᾿ιαπάθβκ. Π, 2 Ρ. 949 0 περιέπλεε Β 
1 παρομᾶρτει (510) Β 14 ὅπη 18 Παπίας] Πάπιος νο]αϊὺ 
οὔσηι Ὀυυπήδηπ ΠΥ ᾿. ὅ79 δάηῃ. 8 σεαταύϊμδαβοη, Αυρτιύαβ Π, 1 
Ῥ. 1817 δάῃ. 11, ῦπο ϑυπάθιῃ δίαιθ Ὀθιποοηϑυθιη 6886 τϑῦμβ, 
αὖ Θϑάθιῃ ποιηῖηβ ἔστη οὐϊδτη οθῦθυ 8 ἰοοΙ8. ὑσϑά τί 

“ 
1 

μι ἴω. ΝΣ ΠσΠσρπσπσρσΠΕΨνσπσπσὍἕΕέ'Ρ͵ο'οηωὦὁιη,,͵γοὖῬὙῬῬῬ. 
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ὅδα.Ο. 

ἀπὸ χειρῶν, ὅσα λέϑοι καὶ πυρφόρα καὶ τοξεύματα. 

μετὰ δὲ αἱ νῆες αὐταὶ συνερρήγνυντο ἀλλήλαϊς, αἱ μὲν 498 

εἰς τὰ πλάγια, αἷ δὲ κατ’ ἐπωτίδας. αἵ δὲ ἐπὶ τοὺς 

ἐμβόλους. ἔνϑα μάλιστά εἶσιν αἱ πληγαὶ βίαιοι τινάξαι 

5τε τοὺς ἐπιβάτας καὶ τὴν ναῦν ἀργοτέραν ἐργάσασϑαι. 

ἄλλαι δὲ ἀλλήλας διεξέπλεον βάλλουσαί τε καὶ ἀκοντί- 494 

ξζουσαι" καὶ τὰ ὑπηρετικὰ τοὺς ἐχπίπτοντας ἀνελάμ- 

βανεν. ἔργα τε χειρῶν ἦν καὶ βία ναυτῶν καὶ τέχνη 

χυβερνητῶν καὶ βοαὶ καὶ στρατηγῶν παρακελεύσεις 

0 χαὶ μηχανήματα πάντα. εὐδοκίμει δὲ μάλιστα ὃ ἅρ- 490 
παξ, ἔκ τε πολλοῦ ταῖς ναυσὶ διὰ κουφότητα ἐμπίπτων 

καὶ ἐμπηγνύμενος, ὅτε μάλιστα ὑπὸ τῶν καλῳδίων ἐφ- 

ἕλκοιτο ὀπίσω κοπῆναί τε ὑπὸ τῶν βλαπτομένων οὐκ 

ἦν εὔπορος διὰ σίδηρον τὸν περιέχοντα, καὶ τὸ μῆκος 

ι. αὐτοῦ δυσεφικτότατα τοῖς κόπτουσι τὰ καλῴδια ἐποίει" 
οὐδὲ τὸ μηχάνημά πω προέγνωστο, ὡς δρέπανα δόρασι 

περιϑέσϑαι" ἕν δ᾽ ἐπενόουν ὡς ἐν ἀδοκήτῳ, τὴν ναῦν 496 

κρούοντες ἐπὶ πρύμναν ἀντισπᾶν. τὸ δ᾽ αὐτὸ ποι- 

ούὔντων καὶ τῶν πολεμίων ἴση μὲν ἦν ἡ βία τῶν ἀν- 

0 δρῶν, ὃ δὲ ἅρπαξ ἐποίει τὸ ἴδιον. 
Ὁ ὅτε μὲν οὖν προσπελάσειαν αἱ νῆες, ἐμάχοντο παν- 491 

τοίως καὶ ἐς ἀλλήλους μεϑήλλοντο. καὶ διαγνῶναι τὸν 

πολέμιον οὐκ ἦν ἔτι ὁμοίως εὔπορον" ὅπλοις τε γὰρ ὡς 

τὰ πολλὰ τοῖς αὐτοῖς ἐχρῶντο καὶ φωνῇ σχεδὸν ἅπαν- 

80 τες ᾿Ιταλῇ, τά τε συνθήματα μιγνυμένων ἐς ἀμφοτέ- 

Οροὺῦς ἐξενήνεχτο, καὶ ἐκ τοῦδε μάλιστα ἐνέδραι πολλαὶ 

1 ὅκῃ οἷα οἱ. Μαβρτ., ὈΘ6η6 ὅ ἀργοτέραν] ἀχρεῖον οἱ. 
Μεπά., βορὰ οὗ. Τυο. 1, 67, 8 60 ἀλλήλαις Υὶ 11 διὰ {τὴν 
κουφότητα οἱ. Μεπά. 14 εὐπόρως Ὁ 1ὅ δυσεφικτότατα 
ϑομν., δυσεφικτότατον Οἱ 10 δρέπανον 1 28 πόλεμον 80" - 

τ το χδι θα τ ΒᾺΣ 18 κρούοντες ἐπὶ πρύμναν] οἵ. 5ίοϊπ δὰ Ἠδτοδοῦ. 8, 84 
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6024 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Ε. [Ροηιροὶ οἰαεβ 

καὶ ποικίλαι παρὰ ἀμφοῖν, καὶ ἀπιστία πρὸς τοὺς λέ- 

γοντας αὐτὰ ἐπεγίγνετο, ἀγνωσία τε πάντας ἀλλήλων 
ἐπεῖχεν ὡς ἔν πολέμῳ χαὶ ϑαλάσσῃ γεμούσῃ φόνων 
τε καὶ ὕπλων καὶ ναυαγίων. οὐ γάρ τινα πεῖραν ἔλι- 

πον, ὅτι μὴ μόνον τὸ πῦρ᾽ τούτου δὲ μετὰ τοὺς πρώ- 
τους ἐπίπλους ἐφείσαντο διὰ τὰς συμπλοκάς. ὃ δὲ πεζὸς 

ἑκατέρων στρατὸς ἀπὸ τῆς γῆς μετὰ φόβου καὶ σπου- 
δῆς ἐς τὴν ϑάλασσαν ἀφεώρων, ὡς ἐν τῇδε καὶ αὐτοὶ 

περὶ τῆς σφῶν σωτηρίας τὴν ἐλπίδα ἔχοντες. διέκρινόν 

γε μὴν οὐδέν. οὐδ᾽ ἐδύναντο, καὶ μάλιστα περισκο- 
ποῦντες. οἷα νεῶν ἑξακοσίων ἐπὶ μήκιστον ἐχτεταγμέ- 

νῶν καὶ τῆς οἰμωγῆς ἐναλλασσομένης ἀνὰ μέρος ἕκα- 

μόναις διέφερον ἀλλήλων, ὃ Ἀγρίππας συνεὶς πλέονας 1 

ἀπολωλέναι τοῦ Πομπηίου ναῦς ἐθάρρυνε τοὺς συν- 

όντας ὡς ἤδη κατορϑοῦντας καὶ τοῖς πολεμίοις αὖϑις 

ἐμπεσὼν ἐπέκειτο ἀπεβανμᾷ, μέχρι βιασϑέντες, ὅσοι ΐ 

μάλιστα κατ᾽ αὐτὸν ἦσαν, τούς τὲ πύργους κατέρριψεις ῷ 
καὶ τὰς ναῦς ἐπιστρέψαντες ἐς τὸν πορϑμὸν ἔφευγον. ὃ 
καὶ ἔφϑασαν ἐσδραμεῖν ἑπτακαίδεκα νῆες. αἱ δὲ λοιπαί, 

διακλείσαντος αὐτὰς τοῦ ἀξγῥίαφερο, αἵ μὲν ἐξώκελλον. 
ἐς τὴν γῆν διωκόμενοι; καὶ συνεξώκελλον αὐταῖς ὑπὸ 

ὁρμῆς οἱ διώκοντες ἢ δρμιξομένας ἀπέσπων ἢ ἐνεπίμ- 
πρασαν᾽ ὅσαι δὲ ἔτι κατὰ τὸ πέλαγος ἐμάχοντο, τὰ περὺ 

τέρωϑεν. 

μόλις δέ ποτε ταῖς χροιαῖς τῶν πύργων, αἷς δὴ 

᾿ 

" ἐγίγνετο ὃ 8 ὡς ἐν πολέμῳ καὶ ποη νουὺ Ὁ, οὐ 
ΒΌΒΡ. ϑὅοῃν., ὡς ἐν πόνῳ {τε καὶ οἱ. Μοπά., 0] τὲ ᾿ϑᾶγοῖθο 
ῬΟΒΒΊΒ, ἐταάϊξα ἀοίοπάοραῦ Κιδΐ Ῥ. 61 9 σφῶν Ο, σφετέρων ἱ, 
“ξουῦ. τὸ σφετέρας᾽ (Δθπάα.) 11 ἐπιμήμιστον (510) Ἐ, βοᾷ ΔΙΡΟΣΩ͂Σ ᾿ 
ιν ΥἹΌΣ ΟΟΥΥ. ἱπ κ, περὶ μήκιστον Υ, βορὰ ἰπ τηρ. ἃ τῇ. 1: γρ. 
ἐπὶ 19 ᾿χατέρριψα» χατήρενψαν οἱ. ΟΟὈ. ῬΡ. 381 20 ἐπι 
τρέψαντες 21 προσδραμεῖν ἱ 28 ἐς τὴν -- συνεξώκελλον, 
οὔα. 10 . γῇ. 

προ 

ἐδ βμλεσν 
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αὐτὰς γιγνόμενα κατιδοῦσαι παρεδίδοσαν ἑαυτὰς τοῖς 

πολεμίοις. χαὶ ὃ τοῦ Καίσαρος στρατὸς ἐπινίκιον ἠλά- 

λαξεν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ. καὶ ὃ πεζὸς ἀντεβόησεν ἐπὶ τῆς 

γῆς. οἱ Πομπηίου δ᾽ ἀνῴμωξαν. καὶ αὐτὸς ἐκ τῶν Ναυ- 

λόχων ἀναϑορὼν ἐς τὴν Μεσσήνην ἠπείγετο, οὐδὲν 

ὑπὸ ἐχπλήξεως περὶ τῶν πεζῶν οὐδ᾽ ἐπισχήψας" ὅϑεν 

χαὶ τούσδε ὁ Καῖσαρ Τισιηνοῦ παραδιδόντος ὑποσπόν- 

δους ἐδέχετο καὶ τοὺς ἱππέας ἐπ᾽ αὐτοῖς, τῶν ἱππάρ- 

᾿χῶν παραδιδόντων. κατέδυσαν δὲ ἐν τῷ πόνῳ νῆες 

ο Καίσαρος μὲν τρεῖς. Πομπηίου δὲ ὀχτὼ καὶ εἴκοσι. 

χαὶ αἷ λοιπαὶ χατεφλέχϑησαν ἢ ἐλήφϑησαν ἢ ἐς τὴν 

γῆν ὀχέλλουσαι συνετρίβησαν" αἱ δὲ ἑπτακαίδεκα μό- 

ναι διέφυγον. 

5 καὶ ὁ Πομπήιος ἐν ὁδῷ περὶ τῆς μεταγνώμης τοῦ 

5 πεζοῦ πυϑόμενὸς τήν τε ἐσϑῆτα ἤλλαξεν ἐς ἰδιώτην 

ἀπ᾽ αὐτοχράτορος καὶ προύπεμψεν ἐς Μεσσήνην ἐς τὰς 

ναῦς ἐντίϑεσϑαι τὰ δυνατά παρεσχεύαστο δὲ ἅπαντα 

ἐκ πολλοῦ. Πλένιόν τε ἐκ Λιλυβαίου. μεϑ’ ὧν εἶχεν 
ὀχτὼ τελῶν. ἐχάλει κατὰ σπουδὴν ὡς μετὰ τῶνδε φευ- 

Ὁ ξόμενος. καὶ Πλένιος μὲν ἠπείγετο πρὸς αὐτόν. αὐτο- 

 μολούντων δὲ ἑτέρων. φίλων τε καὶ φρουρίων καὶ στρα- 

τῶν, χαὶ τῶν πολεμίων ἐς τὸν πορϑμὸν ἐσπλεόντων, 

οὐκ ἀναμείνας οὐδὲ Πλένιον ὃ Πομπήιος ἐν πόλει 
Ὶ καλῶς τετειχισμένῃ. ἔφευγεν ἐκ τῆς Μεσσήνης ἐπὶ τῶν 

τ ἑπτακαίδεκα νεῶν ἐς Ἀντώνιον, ὡς ἐξ ὁμοίων αὐτῷ 

Ι τὴν μητέρα περισεσωχώς. καὶ ὃ Πλένιος αὐτὸν οὐ 

χαταλαβὼν ἐς τὴν Μεσσήνην παρῆλϑε καὶ κατεῖχε τῆς 

πόλεως. ὃ δὲ Καῖσαρ αὐτὸς μὲν ἔμεινεν ἐν τῷ περὶ 

8 5αᾳ. ὑπάρχων Ὁ 18 Πλένιον] οὗ, δὰ 8 40ὅ 2ὅ ὡς] ἐς Β 

Ἷ 19 ὀκτὼ] οἵ. ατοθῦθ ἂρ. Ὀσυσηδηη [ἢ Ρ. 1ὅ 
[ ΑΡΡΙΑΝΌΒ ΤΙ. 40 
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626 ΕἘΜΦΥΛΙΊΙΩΝ Ἐ. [Οἀ68. οὐ Τιοριαὶ αϊ68 

Ναυλόχους στρατοπέδῳ, Ἀγρίππαν δ᾽ ἐκέλευσε τῇ Μεσ- 

σήνῃ παρακαϑέζεσθαι" χαὶ παρεκάϑητο σὺν “επίδῳ.. 
Πλενίου δὲ πρεσβευομένου περὶ σπονδῶν Ἡγρίππας, 

μὲν ἠξίου περιμένειν Κείδαρα ἐς ἕω, ΔΜέπιδος δὲ ἐδί- 
δου τὰς σπονδὰς καὶ τὸν τοῦ Πλενίου στρατὸν οἷς 
κειούμενος ἑαυτῷ συνεχώρει διαρπάσαι τὴν πόλιν μετὰ 
τοῦ ἄλλου στρατοῦ. ' 

καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ, περὶ ἧς δὴ καὶ μόνης 
παρεκάλουν, κέρδος ἀδόχητον εὑρόμενοι. τὴν Μεσσή- 

νην ὅλῃ τῇ νυχτὶ μετὰ τῶν Μεπίδου διήρπαζον καὶ 1 
μετεστρατεύοντο τῷ “επίδῳ᾽ ὃ δὲ σὺν τούτοις ἔχων. 

δύο καὶ εἴκοσι τέλη πεζῶν καὶ ἱππέας πολλοὺς ἐπῆρτο, 
καὶ χρατήσειν ἐδόκει Σικελίας. πρόφασιν ἔχων, ὅτι 

πρῶτος ἐπιβαίη τῆς νήσου καὶ πλέονας πόλεις ἐπαγά- 

γοιτο᾽ ἔς τὲ τὰ φρούρια αὐτίκα περιέπεμπε τοὺς παρὰ τ 
τοῦ Καίσαρος ἐλευσομένους μὴ προσίεσϑαι καὶ τὰ 

στενὰ πάντα ἐχρατύνετο. ὃ δὲ Καῖσαρ ἦλϑε μὲν τῆς 

ἐπιούσης καὶ ἐμέμφετο τῷ Δεπίδῳ διὰ τῶν φίλων, οὐ 
σύμμαχον αὐτὸν ἔφασκον ἐλϑεῖν Καίσαρι ἐς Σικελίαν, 

οὐχ ἑαυτῷ κατακτησόμενον αὐτήν. ὃ δὲ ἀντενεχάλει. 
τῆς προτέρας τάξξως ἀφῃρῆσϑαι καὶ μόνον ἔχειν αὐ- 

τὴν Καίσαρα βουλομένῳ τὲ νῦν ἀντιδιδόναι Διβύην. 
καὶ Σικελίαν ὑπὲρ ἐκείνης. χαλεπαίνων δ᾽ ὁ Καῖσαρ 

ἦλϑε μὲν καὶ αὐτὸς ὑπὸ ὀργῆς, ὀνειδιῶν τὸν “έπιδον. 

ἐς ἀχαριστίαν. διαπειλησάμενοι δὲ ἀλλήλοις διέστη- 3 

ὅ τοῦ οτὰ. 8 6 ἑαυτῷ] αὐτῷ 50᾽. Μεπά. 9 εὑράμενοι. 
Ὑ 19 ἔφασκον αὐτὸν ἱ χκαίσαρι ἐλϑεῖν Υ Σικελίαν) 
συμμαχίαν Υ 20 οὐχὶ αὑτῷ Ὁ 2ὅ 84. συνέστησαν ͵ 

Ι 

12 δύο καὶ ΜΌΡΩΙ οἵ. Βταορρθιιδπη, Π)6 Μ. Αθιλ1 ΠΘΡΙαΙ Ἶ 
νἱΐω οὖ σϑθῦυβ σθβδύϊβ, αἶβ8. Μοπαϑύ. απρβϑύΐ. 1887, η. 608 βα. Ἵ 

Ϊ 



Οα68. εορῖαβ Τιορταϊ ἱοέα! ] ἘΜΦΥΛΊΩΝ Ε. 6921 

σαν, καὶ αὐτίκα αἴ τε φυλακαὶ διεκρίϑησαν χαὶ αἱ νῆες ΠΗ 
ὥρμουν ἐπ᾿ ἀγκυρῶν ἐλέχϑη γὰρ αὐτὰς ἐπινοεῖν ὃ 

124 “έπιδος ἐμπρῆσαι. ὃ δὲ στρατὺς ἤχϑετο. εἰ πολεμήσου- 

σιν αὖϑις ἐμφύλιον πόλεμον ἕτερον καὶ οὔ ποτε σφᾶς 

5 ἐπιλείψουσιν αἱ στάσεις. οὐ μὴν ἐν ὁμοίῳ Καίσαρα 

καὶ “έπιδον ἐτέϑεντο., οὐδὲ οἱ τῷ “επίδῳ στρατευόμε- 

νους ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρετῆς τὸν Ἰοίδαρα ἐθαύμαξον 

ὅθδα." 

812 

καὶ τὴν ἀργίαν συνήδεσαν Μεπίδῳ καὶ τῆς ἁρπαγῆς. 

᾿ς αὐτὸν ἐπεμέμφοντο αὐτῆς. ἐς τὸ ἴσον τοῖς ἡσσημένοις 

10 χαταστάντες. ὧν ὃ Καῖσαρ πυνϑανόμενος περιέπεμπε 

᾿ς τοὺς τὰ συμφέροντα παραινέσοντας χρύφα ἑκάστοις. 

ὡς δὲ αὐτῷ διεφϑάρατο πολλοί, καὶ μάλιστα οἱ γενό- 

μενον τοῦ Πομπηίου διὰ δέος τοῦ μήπω τὰς σπονδὰς 

βεβαίους σφίσιν, εἰ μὴ συνθοῖτο ὃ Καῖσαρ, εἶναι. 

15 ἀγνοοῦντος ἔτι ταῦτα τοῦ Δεπίδου δι᾽ ἀπραξίαν ὁ Καῖ- 

σαρ ἐπῆλθεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ σὺν ἱππεῦσι 

πολλοῖς, οὺς πρὸ τοῦ χάρακος καταλιπὼν ἐσήει μετ᾽ 
ὀλίγων, καὶ παριὼν ἐπεμαρτύρετο ἕχάστοις ἄκων ἐς 

πόλεμον καϑίστασϑαι. ἀσπαξομένων δὲ αὐτὸν ὡς αὐτο- 

30 χράτορα τῶν ὁρώντων. οἱ Πομπηιανοὶ πρῶτοι συν- 

᾿ς ἔϑεον, ὅσοι διεφϑάρατο, καὶ συγγνῶναι σφίσι παρεκά- 

λουν. ὃ δ᾽ ἔλεγε ϑαυμάξειν, εἰ συγγνώμην αἰτοῦντες 

οὐ πράσσουσιν οὔπω τὰ σφίσιν αὐτοῖς συνοίσοντα. οἵ 

ὃς συνέντες αὐτίκα ἥρπαξον τὰ σημεῖα καὶ ἐς τὸν Καί- 

Σ δαρα μετέφερον, καὶ σχηνὰς ἔλυον ἕτεροι. χαὶ τοῦ 

ἢ 2 ἐπινοῶν ἃ 8 ἐμπρήσειν Ὁ 9 αὐτὸν] αὐτοῖς Υ 
αὐτῆς ἐς τὸ ἶσον τῆς ἡσσημένης ἱ, αὐτοὶ γτο αὐτῆς οἱ. Μαθρῃ. 
οὗ ϑβοθνπ. 12 οἱ δηΐθ πολλοὶ δαά. Υ, ριον Ο 18 τοῦ] 

᾿ τοὺς Β 18 ἑκάστους ἱ, νυ]ρο, πρδνονς ἐοπθὺ οὐΐϑιη ΚυθΌΒ, 
ΟΖ Βρούίϊοῃ ἃ. Οδβ8 Ι (887) Ρ. 21 20 τῶν ὁρώντων] φιΐ 
 ααογαηΐ Ὁ, 1. 6. τῶν παρόντων (Μεπά.), 568 οὗ. 8 ὅ22 2ὅ {τὰςΣ 
᾿ σχηνὰς τη] τη οαὔτὰ Μοπᾶ. 
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θ98 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Ἐ. [Τριαϊ φορίαο ἀοβοίιης 

ϑορύβου “έπιδος αἰσϑόμενος ἐξέϑορε τῆς σκηνῆς ἐπὶ 
τὰ ὅπλα. βολαί τε ἦσαν ἤδη. καὶ τῶν ὁπλοφόρων τις 
τῶν Καίσαρος ἔπιπτε, καὶ αὐτὸς ὃ Καῖσαρ ἐς τὸν ϑώ- 

ρακα ἐβλήϑη" τὸ δὲ βέλος οὐκ ἐξίχετο ἐπὶ τὸν χρῶτα. 

ἀλλὰ δρόμῳ διέφυγεν ἐπὶ τοὺς ἱππέας. “επίδου δέ τι 5 

φρούριον ἐπετώϑασε τῷ δρόμῳ καὶ οὐκ ἀνέσχεν ὃ 
Καῖσαρ ὑπὸ ὀργῆς. πρὶν ἐξελεῖν αὐτὸ σὺν τοῖς ἱππεῦσι 

καὶ καϑελεῖν. ἑτέρων δ᾽ αὖ φρουρίων ἡγεμόνες. οἱ μὲν 
αὐτίκα, οἱ δὲ νυκτός. μετετίϑεντο ἐκ Δεπίδου πρὸς Καί- 

όαρα, οἱ μὲν ἄνευ τινὸς πείρας, οἱ δὲ καὶ ἐς ὑπόκρι- τὸ 
σιν ὑπὸ ἱππέων μικρὰ ἐνοχληϑέντες. εἰσὶ δ᾽ οἱ τὰς 

προσβολὰς ἔτι ὑπέμενον καὶ ἀπεχρούοντο᾽ καὶ γὰρ ὁ 

“έπιδος περιέπεμπεν ἐς πάντα ἐπικούρους" καὶ αὐτῶν 
δὲ τῶν ἐπικούρων μοῤ ὐς δέρας ἡ λοιπὴ τοῦ Δεπίδου 

στρατιὰ καί, εἴ τις εὔνους ἔτι ἦν, ἐτρέπετο τῇ γνώμῃ. τ: 
καὶ αὐτοὶ μὲν αὖϑις οἱ Πομδηιανοί; ὅσοι ἔτι ἦσαν 

παρ᾽ αὐτῷ, μετεπήδων κατὰ μέρη" Δεπίδου δὲ ἐς κώ- Ἶ 

λυσιν αὐτοῖς τοὺς ἑτέρους ἐφοπλίσαντος. οἷ ἐπὶ κώλυμα : 

τῶν ἄλλων ὁπλισάμενοι τὰ ἑαυτῶν ἐπήγοντο σημεῖα 
καὶ σὺν τοῖς ἑτέροις ἐχώρουν πρὸς τὸν Καίσαρα. “4έ- ὃ 

πιδὸς δ᾽ αὐτοῖς ἀπιοῦσιν ἠπείλει καὶ ἐδεῖτο καὶ τῶν ὦ 
σημείων εἴχετο καὶ οὐ μεϑήσειν ἔλεγε, μέχρι τῶν φεῦ 

ρόντων αὐτά τις εἶπε μεϑήσειν ἀποϑανόντα καὶ δεί- Ὁ 

σας μεϑῆκχεν. οἱ δὲ ἱππεῖς τελευταῖοι χωροῦντες τ 
ψάν τινα πευσόμενοι τοῦ Καίσαρος. εἰ κτείνωσι Δέπι- 35 

δον. οὐκέτι ὄντα αὐτοκράτορα᾽ ὃ δὲ ἀπεῖπεν. οὕτω. 
4έπιδος, ἀδοκήτῳ πάντων ἀπιστίᾳ συμπεσών. ἔρημος. 

"μ᾿ 

ὅ ἀλλὰ] ἔρ8ε Ὁ, Ἰαούπδτη βὑαθπθμ δι οἱ. Μοπᾶ. Ἷ ἐξελεῖν,, 
ἀηϑ ᾿ἰξίοτω δηίθ εἴ οτᾶβα, Β, ἐπελϑεῖν οἱ. Νϑθοκ, ἱπαῦ. σὺν 
ἀρϊοπάσμῃ οἱ. Μοπά., ἱπαΐ. 18 κώλυμα] χωλύμῃ Βο. Μομᾶ. 
(νυν. Τῇ υο. 1, 92), 5608 δροῦδ. Ῥθηρ δμαθοθῦ, οὗ, δὰ 1 8 222 (Ὁ. δδ, 19) 
2ὅ πευσόμενοι Ὀΐ, πευσόμενον Οὕτη Ὁ 86. Μεπά. 



Τρίάτι8 Οαοεανὶ 86 ἀεαϊ] ἘΜΦΥΛΊΩΝ Ἐ. 629 
ὅδ. 

ἐχ τύχης τοσῆσδε καὶ στρατοῦ τοσοῦδε ἐγίγνετο ἐν 

βραχεῖ. καὶ τὸ σχῆμα ἀλλάξας ἔϑει πρὸς τὸν Καίσαρα 

δρόμῳ, συντρεχόντων ὡς ἐπὶ ϑέᾳ τῶν ὁρώντων. ὁ δὲ δ 

Καῖσαρ ὑπανέστη τε αὐτῷ προσϑέοντι καὶ προσπεσεῖν 

5 ἐθέλοντα κωλύσας ἔπεμψεν ἐς Ῥώμην. ἐφ᾽ οὗπερ ἦν 
σχήματος. ἰδιώτην ἀπ᾽ αὐτοχράτορος. οὐδὲν ἔτι πλὴν 

ἱερέα ἧς εἶχεν ἱερωσύνης. 
ὃ μὲν δὴ καὶ αὐτοχράτωρ πολλάκις καὶ τῶν τριῶν ὅ3 

ἀνδρῶν γενόμενος ἄρχοντάς τὲ ἀποφήνας καὶ προ- 

1ὸ γράψας ἐπὶ ϑανάτῳ τοσούσδε ὁμοτίμους. ἰδιωτεύων καὶ 

ἐνίοις τῶν προγραφέντων ἄρχουσιν ὕστερον παριστά- 

197 μενος διεβίωσε. Πομπήιον δὲ ὃ μὲν Καῖσαρ οὐκ ἐδίω- ὅ: 

χὲν οὐδ᾽ ἑτέροις ἐπέτρεπε διώχειν, εἴτε ὡς ἐς ἀλλο- 

τρίαν ἀρχὴν τὴν Ἀἀντωνίου φυλασσόμενος ἐμβαλεῖν 

1 εἴτε χαραδοχῶν τὸ μέλλον χαὶ τὰ ἐς αὐτὸν ἐσόμενα 
ἐξ Ἀντωνίου χαὶ πρόφασιν ἕξων διαφορᾶς. εἰ μὴ δί- 

καία γίγνοιτο (οὐ γὰρ ἀνύποπτοί γε ἦσαν ἐκ πολλοῦ 

διὰ φιλαρχίαν, ὅτε τοὺς ἄλλους ἐξέλοιεν, ἀλλήλοις 

διερίσειν). εἴϑ᾽. ὡς αὐτὸς ἔλεγεν ὕστερον ὁ Καῖσαρ. 

30 ὅτι μὴ γένοιτο τοῦ πατρὸς ἀνδροφόνος ὃ Πομπήιος. 

τὴν δὲ στρατιὰν συνῆγε, καὶ ἐγένετο αὐτῷ τέλη μὲν ὅ: 

ὁπλιτῶν πέντε καὶ τεσσαράκοντα καὶ ἱππεῖς δισμύριοι 

καὶ πεντακισχίλιοι, κοῦφοι δὲ τῶν ἱππέων ὑπὲρ ἣμι- 

ολίους μακραί τε νῆες ἑξακόσιαι" τὸ δὲ τῶν φορτίδων 

96 πλῆϑος, καίπερ ὃν ἄπειρον, τοῖς δεσπόταις διέπεμπε. 

καὶ τὸν στρατὸν ἐπινικίοις ἐδωρεῖτο, τὰ μὲν ἤδη διδούς, δ: 

ΑΝ 

6 ἰδιώτην ἀπ᾿ αὐτοκράτορος βρυτγίδ, 6886 οἱ. Μοπά., νἱχ τϑοΐθ, 
οὗ ΤΥ͂ 8 δ1ὔ 19 διεριεῖν 8501. ΝΙοεπά. ὕστερον ἔλεγεν ἃ Ὁ 
20 γένουτο Βοτῖρβὶ, γίγνοιτο ΟἱΪἨ δζχ 5 δὲ δηίθ δισμύριοι δ8 4. 1 
ῦ καίπερ ἴοτῦ. ἀοίοπάυτα οἱ. Μοπᾶ., θθπθ, πὶ δ᾽ἴω οουταρύθὶα 
Ἰαὐοῦ διέπεμψε ἱ, ἀνέπεμπεν ταϑϊυϊῦ Μοπά. 

11 5αᾳ. παριστάμενος] οἵ. ΤΥ͂ 8. 21 5αα. 
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080 ἘΜΦΥΛΙΩΝ Ἐ. [ἐυρηυιοϊξιιδ. ηυϊίγέννηι, 

τὰ δὲ ὑπισχνούμενος. στεφάνους τε καὶ τιμὰς ἅπα- 

σιν ἔνεμεν καὶ συγγνώμην τοῖς ἡγεμόσιν ἐδίδου τοῦ 
Πομπηίου. 

ξήλου δὲ αὐτῷ γέμοντι ἐπὶ τούτοις τὸ δαιμόνιον 

ἐνεμέσησε τοῦ ζήλου. χαὶ ὁ στρατὸς ἐστασίασεν, ὃ οἷ- 
κεῖος αὐτοῦ μάλιστα, ἀπολυϑῆναί τε τῆς στρατείας 

ἐπειγόμενοι καὶ γέρα λαβεῖν ὅμοια τοῖς ἐν Φιλίπποις 
ἀγωνισαμένοις. ὃ δὲ ἤδει μὲν οὐχ ὅμοιον ἐκείνῳ τόνδε 

τὸν ἀγῶνα, ὑπισχνεῖτο δ᾽ ὅμως τὰ ἄξια δώσειν σὺν 
τοῖς ὑπ᾿ Ἀἄἀντωνίῳ στρατευομένοις. ὅτε χἀκεῖνος ἀφ- 

ίκηται. περὶ δὲ τῆς ἀστρατείας ὑπεμίμνησχε σὺν ἀπειλῇ 

τῶν πατρίων νόμων τε καὶ ὅρκων καὶ κολάσεων. οὐκ 
εὐπειϑῶς δὲ ἀκροωμένων ὑφῆκε τῆς ἀπειλῆς. ἵνα μή 

τις ἐκ τῶν νεολήπτων στρατῶν ἐπιγένοιτο ϑόρυβος, 

καὶ ἔλεγεν ἐν καιρῷ τε ἀπολύσειν σὺν Ἀντωνίῳ καὶ 

ἄξειν νῦν οὐκ ἐπ᾽ ἐμφύλια ἔτι, πεπαυμένα σὺν τύχῃ 
χρηστῇ, ἐπὶ δ᾽ ᾿Ιλλυριοὺς καὶ ἕτερα ἔϑνη βάρβαρα, 

σαλεύοντα τὴν μόλις κτηϑεῖσαν εἰρήνην. ὅϑεν κατα- 

πλουτιεῖν αὐτούς. οἱ δ᾽ οὐχ ἔφασαν αὖϑις στρατεύ- 

δεσϑαι. πρὶν τῶν προτέρων λαβεῖν γέρα τε καὶ τιμάς. 
ὃ δὲ οὐχ ἔφη τὰς τιμὰς οὐδὲ νῦν ἀνατίϑεσϑαι, πολ- 

λὰς δὲ δοὺς προστιϑέναν στεφάνους ἔτι τοῖς τέλεσιν 

ἄλλους καὶ λοχαγοῖς καὶ χιλιάρχοις περιπορφύρους 
ἐσθῆτας χαὶ βουλευτιχὴν ἐν ταῖς πατρίσιν ἀξίωσιν. 

ἔτι δὲ αὐτοῦ τοιάδε προστιϑέντος ἕτερα, ὑπεφώνησε 

χιλίαρχος Ὀφίλλιος στεφάνους μὲν καὶ πορφύραν εἶναι 
παισὶν ἀϑύρματα. στρατοῦ δὲ γέρα χωρία καὶ χρήματα" 

ὅ τοῦ ξήλου ἀ 6161] νοϊαὶϊῦ Μοπᾷ., δὲ οἵ, Μϑορά. 19 1π1ῦ. (Ζοταῖκ 
Ῥ. 11) οὔ 841 8 84 11 ἀστρατείας Β, στρατείας οοἰοτϊ, απο γθ0. 
Μομπά. 19 ἔφϑασαν Ὁ 198αᾳ. στρατεύσεσϑαι ϑοιν., στρατεύε- 
σϑαιοὶ 2ὅ προτιϑέντος 10 26 ὁφίλλιος Βὶ, ὁφίλιος Υ, ΗΟ: 
βιίι Ὁ 21 δὲ γέρα Ἡ. ϑύθορἈ., δ᾽ ἕτερα ΟἹ οὖ, αὐ νἀ οὕαγ, οὔατα Ο 

39. 
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(68. ἐιιυιυϊξιν 8εαἢ ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἐ. ι 631 

8δα. Ο. 

χαὶ τοῦ πλήϑους ἐπιβοήσαντος. ὅτι ὀρϑῶς λέγοι. ὁ μὲν 

Καῖσαρ ἀπέστη τοῦ βήματος δυσχεραίνων, οἱ δὲ ἀμφὶ 

τὸν χιλίαρχον ἦσαν ἐπαινοῦντές τε καὶ τοῖς οὐ συν- 

ισταμένοις αὐτῷ λοιδορούμενοι. ὃ δ᾽ ἔφη καὶ μόνος ὅ88 

5 ἀρχέσειν ἐπὶ οὕτω δικαίοις. ἀλλ᾽ ὃ μὲν τόδε εἰπὼν ἐς 
τὴν ἐπιοῦσαν ἀφανὴς ἦν, καὶ οὐδ᾽, ὅ τι γένοιτο. ἐγυ- 

29 νώσχετο᾽ ὁ δὲ στρατὸς οὐκέτι μέν, ὑπὸ δέους, οὐδεὶς 584 

χκαϑ’ ἕνα ἐφϑέγγετο, κοινῇ δ᾽ ἐβόων, ἀνὰ μέρη συν- 

ἱστάμενοι, ἀφεϑῆναι τῶν στρατειῶν. ὃ δὲ Καῖσαρ αὐ- 

τὸ τῶν τοὺς μὲν ἄρχοντας ἐξωμίλει ποικίλως. τῶν δ᾽ ἐν 

Φιλίπποις καὶ Μουτίνῃ στρατευσαμένων. ὡς χρονιῶω- 

τέρων ἄρα ὄντων, ἐδίδου τοῖς ϑέλουσιν ἀποστρατεύ- 

εσϑαι. καὶ γενομένους ἐς δισμυρίους εὐθὺς ἀπέλυε δ8 

χαὶ ἐξέπεμπε τῆς νήσου, μὴ διαφϑείραιεν ἑτέρους. 

1 τοσόνδε τοῖς ἐκ Μουτίνης μόνοις ἐπειπών, ὅτι σφίσιν 

ἀποδώσει τὰ τότε ὑπεσχημένα καίπερ οὕτως ἀπολυϑεῖ- 

σιν. ἐς δὲ τὸ ἄλλο πλῆϑος ἐπελθὼν τοὺς μὲν ἀποστάν- δ80 

τας ἐμαρτύρετο τῆς ἐπιορκίας. οὐ κατὰ γνώμην τοῦ 

αὐτοκράτορος τῆς στρατείας ἀπολυϑέντας. τοὺς δὲ παρ- 

3. όντας ἐπήνει καὶ ἐπήλπιξεν ἀπολύσειν μὲν ταχέως. 

ὅτε μηδενὶ μετανοήσει. καταπλουτιεῖν δὲ ἀπολύων καὶ 

᾿ νῦν ἐπιδιδόναι δραχμὰς πεντακοσίας ἑκάστῳ. τοιάδε δ81 
εἰπὼν Σικελίᾳ μὲν ἐπέβαλλεν ἐσφορὰν χίλια τάλαντα 

 χαὶ ἑξακόσια, στρατηγοὺς δ᾽ ἀπέφαινε Διβύης καὶ Σι- 

36 κελίας καὶ στρατὸν ἐς ἑκατέραν διήρει καὶ τὰς ναῦς 

σι 

8 ἴᾷπρο ἦσαν οὕτὰ ρατύϊοϊρ᾽ϊβ, ααδ8 Βϑαστιηὔτ: 9 τῶν 
στρατειῶν] τῆς στρατείας τηδ]αϊῦ Μοηά., οοπύτω ἱπτο Κυα Ρ. 4 Βα. 
6011. 1 8 29 οχίγ. 12 Βα. ἀποστρατεύεσϑαι ϑοιν,. Βθουδαβ ΒΟΥ. 
Μαοπά., ἀποστρατεύσασϑαι, ε Βᾳρτῶ α δα. ἃ τη. 1, 0, ἀντιστρα- 
τεύεσϑαι 1 14 {τοὺς ἑτέρους Βογ. Μοπά., αὖ νοτυϊὺ Ο φεέθγ08, 
οὗ δὰ] 8 ὅ82 16 τὰ τότε] τά τε 1, αὖ νἱἀοίατ, οὐ Ὁ 21 ὅτε -- 

μετανοήσει) νἱαθίυν οογγαρίσχμη; οοπίοῖο ὡς --- μετανοήσειν 
28 ἐπέβαλεν 

ΝΥ ἦν 
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θ89 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Ε. [Ὁῴε8. Ποπιαιι γοᾶϊς 

τὰς Ἀντωνίου διέπεμπεν ἐς Τάραντα χαὶ τοῦ λοιποῦ 
στρατοῦ τὸν μὲν προύπεμπεν ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν ἐπὶ νεῶν, 
τὸν δ᾽ ἐπαγόμενος αὐτὸς ἐκ τῆς νήσου διεπέρα. 

ἐρχομένῳ δ᾽ ἥ τε βουλὴ τιμὰς ἐψηφίσατο ἀμέτρους,᾿ 

ὧν αὐτὸν ἐποίουν χριτήν, ἢ πάσας λαβεῖν ἢ ὅσας δοκι- 
μάσειε᾽ καὶ ὑπήντων ὅτι πορρωτάτω χαὶ αὐτοὶ καὶ ὃ 

δῆμος ἐστεφανωμένοι ἔς τὲ τὰ ἱερὰ καὶ ἐκ τῶν ἱερῶν 
ἐς τὴν οἰκίαν ἀπιόντα παρέπεμπον. τῆς δ᾽ ἐπιούσης 

αὐτὸς ἐβουληγόρησέ τε καὶ ἐδημηγόρησε. τὰ ἔργα καὶ 
τὴν πολιτείαν ἑαυτοῦ τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐς τότε κατα-. 

λέγων" καὶ τὰ εἰρημένα συγγράψας τὸ βιβλίον ἐξέδωκε. 
κατήγγελλέ τε εἰρήνην καὶ εὐθυμίαν, ἐς τέλος τῶν 

ἐμφυλίων ἀνῃρημένων, καὶ τῶν εἰσφορῶν τοὺς ἔτι ὀφεί- 
λοντας ἀπέλυε καὶ φόρων τελώνας τε καὶ τοὺς τὰ 
μισϑώματα ἔχοντας ὧν ἔτι ὀφείλοιεν. ἐκ δὲ τῶν ἐψη-᾿ 
φισμένων τιμῶν ἐδέχετο πομπήν, ἐτήσιόν τὲ ἱερομηνίαν 
εἶναι, καϑ᾽ ἃς ἡμέρας ἐνίκα, καὶ ἐπὶ κίονος ἐν ἀγορᾷ 

χρύσεος ἑστάναι μετὰ σχήματος οὗπερ ἔχων εἰσῆλϑε, 
περικειμένων τῷ κίονι νεῶν ἐμβόλων. καὶ ἕστηκεν ἡ 

εἰκών, ἐπιγραφὴν ἔχουσα, ὅτι τὴν εἰρήνην ἐστασιασμέ- : 

νὴν ἐκ πολλοῦ συνέστησε χατά τὲ γῆν καὶ ϑάλασσαν᾽. 
τοῦ ὃδὲ δήμου τὴν μεγίστην ἱερωσύνην ἐς αὐτὸν ἐκ 

2 ἐπὶ {τῶν νεῶν οἱ. ϑοιν. 10 ἐς {τὸν τότε οἱ. ϑοῆνν., 
508 ΟΕ. 1 8 20. 481, Υ 8 ὅ46 12 κατήγγελε ὃ, κατήγγηζε (510) Ὁ 
εὐθυμίαν] εὐθηνίαν οἱ. Μοπά. 117 ἐπὶ κίονος Ὀτδίηαδβ, ΕΔμ1Π1δ6. 
Βοχηβηδθ Ὁ. 212 οαϊῦ. Ῥαύὶπὶ (1668), ἐπινίκιος ΟἹ, ατγοδι χα ἐγὸ- 
φβοινην νουυιῦ Ὁ 19 περικειμένω ἴ' νεῶν ϑοιν., νέων ΟἹ 
ἕστηκεν) ἔστη μὲν Ὁ, ἕστηκε ζκαὶ νῦν» οἱ. Μοπᾶ,, ἱπαῦ. 

18 8α. εἰσφορῶν --- φόρων] οἵ. Μοιαμαβοι, Βν. ϑὐααύθν. ΠΙ, ᾿ 
Ῥ. 221 δάῃ. 4 οὖ ρ. 229 10 ἐτήσιόν τε ἱερομηνίαν] οὗ, Ο.1. ἢ. 15΄ 
Ρ. 828 117 βαα. ἐπὶ κίονος οἰο.7 ν. πυτησήστη ὡρπα ἘΠΟΚΠΘΙ, 
Ῥοούτίπ πυτποχαπι ΥἹ ἡ. 8 83α., Οὐμθη, Μόδαι]]68 ᾿πηρόνϊα! 88 ἢ 
Ρ. 82 π΄ 134 ἘΣ ἢ 



“επέδου μεταφέροντος. ἣν ἕνα ἔχειν νενόμισται μέχρι 

ϑανάτου, οὐκ ἐδέχετο καὶ κτείνειν τὸν “έπιδον ὡς 

πολέμιον κελευόντων οὐχ ἠνείχετο. 

: ἐς δὲ τὰ στρατόπεδα πάντα σεσημασμένας ἔπεμψεν 

5 ἐπιστολάς. ἐντελλόμενος ἡμέρᾳ μιᾷ πάντας ἀνειλήσαν- 

τας αὐτὰς ἐπιχειρεῖν τοῖς κεχελευσμένοις. καὶ ἦν τὰ 

ἐπεσταλμένα περὶ τῶν ϑεραπόντων, ὅσοι παρὰ τὴν στά- 

σιν ἀποδράντες ἐστρατεύοντο, καὶ αὐτοῖς τὴν ἐλευ- 

ϑερίαν ἠτήκει Πομπήιος. καὶ ἣ βουλὴ καὶ αἱ συνθῆ- 

ΟΠ πτοχαν δεδώκεσαν. οἱ δὲ μιᾶς ἡμέρας συνελαμβάνοντο, 

ὲ καὶ ἀχϑέντας αὐτοὺς ἐς Ῥώμην ὁ Καῖσαρ ἀπέδωκεν 

ϊ αὐτῶν τε Ῥωμαίων καὶ ᾿Ιταλῶν τοῖς δεσπόταις ἢ δια- 

δόχοις αὐτῶν, ἀπέδωχε δὲ καὶ Σιχελιώταις. ὅσους δ᾽ 

οὐκ ἦν ὃ ληψόμενος, ἔχτεινε παρὰ ταῖς πόλεσιν αὐ- 
᾿ς «ταῖς, ὧν ἀπέδρασαν. 
132 τοῦτο μὲν δὴ τῶν τότε στάσεων ἐδόκει τέλος εἶναι. 

τ΄ καὶ ἦν ὃ Καῖσαρ ἐτῶν ἐς τότε ὀχτὼ καὶ εἴκοσι, καὶ 

αὐτὸν αἱ πόλεις τοῖς σφετέροις ϑεοῖς συνίδρυον. λῃ- 

στευομένης δὲ χατὰ συστάσεις τῆς τε Ῥώμης αὐτῆς 

90 καὶ τῆς ᾿Ιταλίας περιφανῶς χαὶ τῶν γιγνομένων ἁρ- 
παγῇ μετὰ τόλμης ἢ λῃστείᾳ λανϑθανούσῃ μᾶλλον ἐοι- 

κότων, Σαβῖνος ὑπὸ Καίσαρος αἱρεϑεὶς εἰς διόρϑωσιν 

πολὺν μὲν εἰργάσατο φϑόρον τῶν ἁλισκομένων, ἐνιαυτῷ 

1 ἕνα] τὸν ἔχοντα οἱ. Μοηᾶ., Ῥθυρθύδτη 2 οὐκ ἐδέχετο 
οτη. Υ 8 ἀποδράσαντες Οἱ, οοττ. Μοπᾶ., 56α ἔοτῦ. Π1πὰ δῖα 
οὐ 4101 ἐθπουῖ ρούαϊῦ 9 ποὸῃ ροβὺ Πομπήιος, 564 ροδὺ βουλή 
αἰδεϊπριπην ΟἹ, οοττ. βοηνσ. οὔτ Ο: βοηαΐμβ 670 6: Κοθθν6 
βαπα ῖβϑος 19 κατὰ {τὰς συστάσεις 20 ᾿Ιταλίας ϑοῖν. 
οαϊῦ. ιά. ρυδοῖ. ν. ΥἼ1, σικελίας 1ἰρτὶ 

΄, 

ὶ 
ἱ 

9 58α. καὶ ἡ βουλὴ καὶ αἱ συνθῆκαι] οἵ. αδηῦοΥ (ν. δὰ ΠῚ 8 861) 
4158. Ρ. 1 δά. 3 23 Σαβῖνος] οἵ, Μοτητηβθη, ΒΕ. ϑέααίδβυ. Π5, 2 
Ῥ. 1015 δάῃη. 1, ἀδσγάνμαυβθη, Απρτιδίαβ Π, 1 ρΡ. 147 δάῃ. 27 
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δ᾽ ὅμως εἰς εἰρήνην ἀφύλαχτον ἅπαντα περιήγαγε. 
καὶ ἐξ ἐχείνου φασὶ παραμεῖναι τὸ τῆς στρατιᾶς τῶν 
νυχτοφυλάκων ἔϑος τὲ καὶ εἶδος. ϑαυμαξόμενος δὲ ὃ 
Καῖσαρ ἐπὶ τῷδε ὀξέως οὕτως ἐξ ἀδοκήτου διωρϑω- 

μένῳ πολλὰ τῆς πολιτείας ἐφίει τοῖς ἐτησίοις ἄρχουσι 
διοικεῖν κατὰ τὰ πάτρια καὶ γραμματεῖα. ὅσα τῆς στά- 

σεῶς σύμβολα ἔκαιε, καὶ τὴν ἐντελῆ πολιτείαν ἔλεγεν 
ἀποδώσειν, εἶ παραγένοιτο ἐκ Παρϑυαίων Ἀντώνιος" 

πείϑεσϑαι γὰρ κἀκεῖνον ἐθέλειν ἀποϑέσϑαι τὴν ἀρχήν. 
τῶν ἐμφυλίων καταπεπαυμένων. ἐφ᾽ οἷς αὐτὸν εὐφη- 

μοῦντες εἵλοντο δήμαρχον ἐς ἀεί, διηνεκεῖ ἄρα ἀρχῇ 
προτρέποντες τῆς προτέρας ἀποστῆναι. ὃ δὲ ἐδέξατο 
μὲν καὶ τήνδε. Ἀντωνίῳ δὲ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ περὶ τῆς ἀρχῆς 

ἐπέστελλεν. ὃ δὲ καὶ Βύβλον ἀπιόντα πρὸς αὐτὸν ἐντυ- 
χεῖν ἐδίδασχεν᾽ ἐς δὲ τὰ ἔϑνη τοὺς ἡγεμόνας αὐτὸς 

ὁμοίως ἔπεμπε καὶ ἐς ̓ Ιλλυριοὺς ἐπενόει, συστρατεύειν. 
Πομπήιος δ᾽ ἐκ μὲν Σικελίας ἄκρᾳ Δακινίᾳ προσ- 

ἔσχε καὶ τὸ ἱερὸν τῆς Ἥρας πλουτοῦν ἀναϑήμασιν 

ἐσύλησε. φεύγων ἐς ᾿ἀντώνιον᾽ ἐς δὲ Μιτυλήνην κατα- 

χϑεὶς διέτριβεν, ἔνϑα αὐτὸν ἔτι παῖδα μετὰ τῆς μητρὸς 
ὑπεξέϑετο ὁ πατήρ. Γαΐῳ Καίσαρι πολεμῶν, καὶ ἡττη- 

ϑεὶς ἀνέλαβεν. Ἀντωνίου δὲ πολεμοῦντος ἐν Μηδίᾳ 

“Μήδοις τε χαὶ Παρϑυαίοις. γνώμην ὃ Πομπήιος ἐποι- 

1 ὕμως ΟἹ, οοἄφην αἴηοὸ ΟἍ, ὁχ 580 δυριἐσῖο ᾿ύω γϑυΐθηβ, ὅλως 
οἱ. βοῦν., απο Ῥγοῦ. Ζουαῖκ Ρ. 62, ὁμοῦ γ6] ὁμοῦ τι Μεπᾶ. 
2 στρατίας Ὁ, στρατείας οὖ; πὸ οἴθπαδπ ἴῃ στρατιᾶς οὗ. Ο. ἨϊγΒΟΙ- 
614, 16 Καϊβϑυῖ. Ὑ ϑυνγα! ηρβθατηύθη 18 ϑαΐ ΠΙοοϊούϊαπ " Ρ. 388 
αάῃ. 4 1ὅ ἔς τε οἱ. Μαπα. 20 ζὄνταν ἔτι οἱ. Μοπᾷ.., 8 
οὗ, δὰ 1 8 396 

2 φασὶ] οὗ. Ο. ΗἰγβοΙ Ια 1. Βαρτα ὁ. Ρ. 2ὅ8 δάῃ. 1 11 δή- 
μαρχον ἐς ἀεί] οἵ. Μοτίχαβοη, ΒΕ. ϑῥααϊθν. 115. 2 ». 812 δᾶῃ. ὁ 
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εἴτο ἑαυτὸν ἐπανελθόντι ἐπιτρέψαι. ἐπεὶ δ᾽ ἐπύϑετο 

ἡσσῆσϑαι ντώνιον χαὶ τὸ συμβὰν ἣ φήμη μειξόνως 

μετέφερεν, αὖϑις ἦν ἐν ἐλπίσιν ὡς ἢ διαδεξόμενος 

Ἀντώνιον. εἰ τέϑνηκεν. ἢ μεριούμενος ἐπανελϑόντι" 

ἐνθύμιός τέ οἱ συνεχὲς ἦν Ζαβιηνὸς οὐ πρὸ πολλοῦ 

τὴν ““σίαν ἐπιδραμών. ὧδε δὲ ἔχοντι ἀγγέλλεται Ἂν- 

'τώνιος εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐπανελϑών. καὶ τεχνάζων 

ἔτι ἐπ’ ἀμφότερα διεπρεσβεύετο πρὸς αὐτόν, ἐπιτρέπων 

ἐχείνῳ καὶ φίλον εἶναι διδοὺς καὶ σύμμαχον, ἔργῳ 

τὸ δὲ τὰ ντωνίου κατασχεπτόμενος. ἔς τε Θράκην χαὶ 

ἐς τὸν Πόντον ἔπεμπεν ἑτέρους κρύφα πρὸς τοὺς ἔχα- 

τέρων δυνάστας ἐπινοῶν, εἰ μὴ κχρατεῖ τῶν ἐνϑυ- 

μουμένων, διὰ τοῦ Πόντου φυγεῖν ἐς Ἀρμενίαν. ἔπεμπε 

δὲ καὶ ἐς Παρϑυαίους. ἐλπίσας ἐς τὰ λοιπὰ τοῦ πολέ- 

Ἰδμου τοῦ πρὸς Ἀντώνιον αὐτοὺς δέξεσϑαι προϑύμως 

στρατηγὸν Ῥωμαῖόν τὲ καὶ “παῖδα Μάγνου μάλιστα. 

᾿ τάς τὲ ναῦς ἐπεσχεύαξε καὶ τὸν ἐν αὐταῖς στρατὸν 

ἕ ἐγύμναξεν. ὑποχρινόμενος ἢ δεδιέναι Καίσαρα ἢ Ἅν- 

: τωνίῳ τάδε παρασκευάζειν. 

ὁ ὃὲ ἀντώνιος πυϑόμενος μὲν εὐθὺς ἀμφὶ τοῦ 

Πομπηίου, στρατηγὸν ἐπ᾿ αὐτῷ Τίτιον ἤἥρητο καὶ 

ναῦς καὶ στρατὸν ἐκ Συρίας λαβόντα ἐχέλευξ πολε- 

μοῦντι μὲν τῷ Πομπηίῳ πολεμεῖν κατὰ κράτος, ἐπι- 

τρέποντα δὲ αὑτὸν Ἀντωνίῳ μετὰ τιμῆς ἄγειν. ἐλθοῦσι 

σι 

ἴῃ 

της ρα νλθκα 

᾿ ῶ2 μειξόνως Μοπά., οἵ. Μιΐῃν. ο. 81, ἑάφχιιο Ἰαξίνιδ εὐἰφανοὲ 
Οἤαπα (,, ὁμοίως ΟἹ, Βαρβοταῦ ἴᾶτη ΜΌΒΡΥ. 4 αἰ ουηι 60 αἰ- 
᾿ τὐΐδιυγ 8. ἐγημρεγζιηι Ο, Ῥθπ6 (Δοπα.) ὅ ἐνθύμιον Ο θ τὴν 

Ἀσίαν ὈΪ βουρύσχα ἴῃ Β 8 ἐπιτρέπων (ἑαυτὸν οἱ. Μοπά., 
ὍΘ, οἵ. ὃ δὅδδ. δ68, 4110]. Απ ἀπάλεϑὶ ἐπιτρέπων. ἃ, πρὸς 
ἀοϊοίο, αὑτὸν Ῥτο͵ αὐτὸν βοτϊοπάυτα9 12 χρατοῖ ΟΥ̓ 
 125α. τῶν ἐνθυμουμένων γι ]] βαβρθούαγθ, οἵ, Καβποι- θυ Π5.1 
[ ἔν. 190 15 δέξασθαι ἱ 20 εὐθὺς μὲν 21 ἐπ᾽ αὐτὸν Ἵ3 
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ὃὲ τοῖς πρέσβεσιν ἐχρημάτιξεν, ἀγγέλλουσιν οὕτως" 
“ἡμᾶς Πομπήιος ἔπεμψεν οὐκ ἀπορῶν μὲν ἐς ̓ 1βηρίαν, 
εἰ πολεμεῖν ἐγνώκει, διαπλεῦσαι, φίλην οὖσαν αὐτῷ 

πατρόϑεν χαὶ συλλαβοῦσαν ἔτι ὄντι νεωτέρῳ καὶ κα- 

λοῦσαν ἐπὶ ταῦτα καὶ νῦν. αἱρούμενος δὲ εἰρηνεύειν 
τε σὺν σοὶ χαὶ πολεμεῖν. εἰ δεήσειεν, ὑπὸ σοί. καὶ 

τάδε οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλ᾽ ἔτι κρατῶν Σικελίας καὶ 
τὴν ᾿Ιταλίαν πορϑῶν., ὅτε σον τὴν σὴν μητέρα περι- 

σώσας ἔπεμπε, προύτεινε. χαὶ εἰ ἐδέξω, οὔτ᾽ ἂν ὁ 
Πομπήιος ἐξέπεσε Σικελίας (οὐ γὰρ ἂν Καίσαρι τὰς 
ναῦς χατ᾽ αὐτοῦ παρέσχες), οὔτ᾽ ἂν σὺ ἥττησο ἐν 

Παρϑυαίοις, Καίσαρός δοι τὸν στρατὸν οὐ πέμψαντος. 

ὃν συνέϑετο᾽ ἐκράτεις δ᾽ ἂν ἤδη πρὸς οἷς εἶχες καὶ 

τῆς ᾿Ιταλίας. οὐ δεξάμενον δέ σὲ ταῦτα, ἐν χαιρῷ 
τότε μάλιστ᾽ ἄν σοι γενόμενα, ἀξιοῖ καὶ νῦν μὴ πολλά- 

κις ὑπὸ Καίσαρος ἐνεδρευϑῆναι λόγοις τε καὶ τῷ γενο- 
μένῳ κήδει, μνημονεύοντα, ὅτι. Πομπηίῳ τὲ κηδεύων 

μετὰ συνθήκας ἐπολέμησεν ἄνευ προφάσεως καὶ 4 έπι- 
δον χοινωνὸν ὄντα τῆς ἀρχῆς τὸ μέρος ἀφεέλετο καὶ 

οὐδέτερα αὐτῶν ἐνείματό ὅσοι. λοιπὸς δ᾽ ἐς τὴν περι- 

πόϑητον αὐτῷ μοναρχίαν σὺ νῦν ὑπολείπῃ ἤδη γάρ 

σοι καὶ ἐν χερσὶν ἦν, εἰ μὴ Πομπήιος ἔτι ἦν ἐν μέσῳ. 

χαὶ τάδε εἰχὸς μὲν καὶ σὲ προορᾶν ἐπὶ σεαυτοῦ, προ- 
φέρει δέ σοι καὶ Πομπήιος ὑπὸ εὐνοίας, αἱρούμενος 

ἄνδρα ἄκακον καὶ μεγαλόφρονα ἀντὶ ὑπούλου τε καὶ 
δολεροῦ καὶ φιλοτέχνου. οὐδὲ ἐπιμέμφεταί σοι τῆς 

1 τοῖς πρέσβεσιν ἐχρημάτιξε Τι6χ. ἸΠάΟΌ. Ρ. 190, 8 ρα. Νδυοξκι 
οὐ ϑυϊα. 8. γ. χρηματίξει (ἐχρημάτισε 1ἰὉΪ οοἄ. Α), οἵ, οὐΐατα ταὰ- 
{11ὼ ΒΔοΒτηδηηϊ Αποοάοίω ἀτᾶθοῶ 1 ῥ. 4117, 4 οὖ ΟΥὐϑιηθυὶ Απθο 
ἀοίω Ῥατβ. ΕΥ̓͂ ἡ. 116, 27 5αᾳ. (Μεπὰ.) ἐχρημάτιξον ἀγ 
γέλλουσιν] λέγουσιν οἱ. Μοπά., ῥῬγταρίθυ Ὡθοθββιθαίθηι 18 {τὰς 
συνϑήκας τοδὶ! Μομά., βορὰ οἵ. ὃ 828 21 σὺ οὐ νῦν ἱ, 6 
αἰὐοσταρῖδ 
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δόσεως τῶν νεῶν. ἃς ἐπ᾽ αὐτὸν Καίσαρι ἔδωκας ὑπ᾽ 

ἀνάγκης. ἀντιλαβεῖν στρατὸν ἐς Παρϑυαίους δεόμενος. 

ἀλλ ὑπομιμνήσκει. τὸν οὐ πεμφϑέντα στρατὸν προ- 

φέρων. συνελόντι δὲ εἰπεῖν. Πομπήιος ἑαυτὸν ἐπι- 

᾿ε τρέπει σοι μετὰ τῶν νεῶν, ὃς ἔτι ἔχει. καὶ τοῦ στρατοῦ. 

 πιστοτάτου γε ὄντος αὐτῷ καὶ οὐδ᾽ ἐν τῇ φυγῇ κατα- 

λιπόντος. εἰρηνεύοντι μὲν μέγα κλέος. εἰ τὸν Μάγνου 

παῖδα περισώζοις. πολεμοῦντι δὲ μοῖραν ἱκανὴν ἐς τὸν 

9 ἐσόμενον πόλεμον, ὅσον οὔπω παρόντα." 

580 τοιαῦτα τῶν πρέσβεων εἰπόντων. ὁ ᾿ἀντώνιος τὰς 

ἐντολὰς αὐτοῖς ἐξέφερεν. ἃς ἐντείλαιτο Τιτίῳ᾽ καὶ εἶ 

τῷ ὄντι ταῦτα φρονοίη Πομπήιος. ἥξειν αὐτὸν ἔφασκεν 

παραπεμπόμενον ὑπὸ Τιτίουι ἅμα δὲ ταῦτα ἐγίγνετο, 

᾿ καὶ οἵ πεμφϑέντες ἐς Παρϑυαίους ὑπὸ τοῦ ἀφο. 

τ ἐλήφϑησαν ὑπὸ τῶν ᾿ἀντωνίου στρατηγῶν καὶ ἐς Ψ1λε- 

ξάνδρειαν ἤχϑησαν. χαὶ ὁ Ἀντώνιος ἕχαστα μαϑὼν 

ἐχάλει τοὺς τοῦ Πομπηίου πρέσβεις καὶ τοὺς ληφϑέν- 

τας αὐτοῖς ὑπεδείχνυεν. οἱ δὲ χαὶ ὃς παρῃτοῦντο 

νέον ἄνδρα ἔν συμφοραῖς ἐσχάταις ὑπὸ δέους, εἰ ἄρα 

30 μὴ ΨΌΘΟΙΤο φιλίως αὐτὸν ὃ Ἀντώνιος. ἀναγκασϑέντα 

καὶ τῶν ἀεὶ Ρωμαίοις ἐχϑίστων ἀποπειρᾶσαι" δηλώσειν 

τ᾽ αὐτὸν αὐτίχα. ὅτε μάϑοι τὰ Ἀντωνίου. μηδὲν ἔτι 

πείρας ἢ μηχανῆς ἘΡΉΡΈΡΟΥ: οἷς ὃ Ἀντώνιος ἐπίστευ- 

ΒΡ» ΝΑ ΕΝ ΟΣ 

με" 

μὰ 

538 μέγας καὶ ἄκακος. 

ἐν τούτῳ δὲ Φούρνιος. ὁ τῆς 'σίας ἡγούμενος ἄν- 

 τωνίῳ. τὸν Πομπήιον ἐλϑόντα μὲν καὶ ἀτρεμοῦντα 

1 8ᾳ. κατ΄ ἀνάγκην ἃ 9 {καὶ ὅσον οἱ. Ἡ. ϑέίθρῃ. 
28 ἑτέρας ἀπίθ δεόμενον δα. ἱ, οτα. Μεπά. 

ὅ ἃς ἔτι ἔχει] ΡῬὶυβ αὐδτὰ ΧΥΠ πᾶν Ῥοιηρθίαση ΒΘΌυ 586 
οοπίθοῖῦ βοῦν. οὗ. 8 δ06 οὐ 855. Ὁ. 49.117 26 οϑὺ Ο.β Επσηΐαβ, ααἱ 
τηθι] ΟΥ̓ Σ ὃ 116. 11058ᾳ. 821, οὗ. Ῥτοβορ. ἴτηΡ. τότῃ. ΠῚ Ῥ. 102 τι. 414. 
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ἐδέχετο. οὔτε κωλύειν ἀξιόμαχος ὧν οὔτε πω τὴν γνώ- 
μὴν εἰδὼς τὴν Ἀντωνίου" γυμνάξοντα δὲ τὸν στρατὸν 

δρῶν κατέλεγέ τινας ἐκ τῶν ὑπηκόων χαὶ ηνόβαρβον 

ἄρχοντα γείτονος στρατοῦ καὶ Ἀμύνταν ἑτέρωϑεν ἐχά- 
λει κατὰ σπουδήν. συνελθόντων δ᾽ ὀξέως. ὃ Πομ- 

πήιος ἐμέμφετο, εἰ πολέμιον ἡγοῦνται τὸν πρέσβεις ἐς 
ντώνιον ἀπεσταλκότα καὶ τὰ παρ᾽ ἐκείνου περιμένοντα. 
καὶ ταῦτα λέγων ᾿ηνόβαρβον ὅμως ἐπενόει συλλαβεῖν 

ἐκ προδοσίας Κουρίου τινὸς τῶν ἀμφὶ τὸν Ἀηνόβαρ- 

βον., ἐλπίζων ἐς ἀντίδοσιν αὑτοῦ μεγάλην ἕξειν μοῖραν 

ηνόβαρβον. γνωσϑείσης δ᾽ οὖν τῆς προδοσίας, Κού- 
οιος μὲν ἐν τοῖς παροῦσι Ρωμαίων ἐλεγχϑεὶς ἀπέϑανε, 

Πομπήιος δὲ Θεόδωρον ἐξελεύϑερον, ὃς μόνος οἱ συν- 
ἤδει τὸ βούλευμα, ὡς ἐξειπόντα ἔχτεινεν. οὐκέτι δὲ 

τοὺς ἀμφὶ τὸν Φούρνιον λήσειν ἐλπίσας. Δάμψακον 

ἐκ προδοσίας κατέλαβεν, ἣ πολλοὺς εἶχεν ᾿Ιταλοὺς ἐξ 
ἐποικίσεως Γαΐου Καίσαρος. καὶ μισϑοῖς μεγάλοις εὐθὺς 

ἐστράτευε τοὺς ᾿Ιταλούς. ἤδη δὲ ἔχων ἱππέας τε δια- 
χοσίους καὶ πεζοὺς τρία τέλη. ἐπεχείρησε Κυξίκῳ κατά 

τε γῆν καὶ διὰ ϑαλάσσης. οἵ δὲ αὐτὸν ἑκατέρωϑεν 
ἀπεκρούσαντο" καὶ γάρ τις ἦν ἐν τῇ Κυξίκῳ στρατὸς 

οὐ πολὺς Ἀντωνίῳ, φύλακες τῶν ἐκεῖ τρεφομένων 

αὐτῷ μονομάχων. ἐς δὲ τὸν ᾿χαιῶν λιμένα ἐπανελ- 

6 54. ἐς ἀντώνιον 5οτὶρβὶ 6 ὅομνγ. οοπϊθούασα, οὐ ἴω νου Ο; 
ἐς αὐτὸν Υ οὗ, οοΥΥ. ΟΧ ἑαυτὸν, 564 βρὶ τα ΔΒΡΘΙῸ ΒΌρτῶ 8 βουνϑῦο, 
Β, ἑαυτὸν 1 10 ἐς ἀντίδοσιν οἴο.1 βρογανδ αὐ οὔνι8 γεβύϊψυνἐϊογμόην 
Ἑμοοθαγϑιηι πιαφηα δα ραγίθ ΘΟΉΓΟΥΥΘ ρο586 Ὁ. Ἠδοϑιῦ ἴδ ϑοθν., 
αὐτοῦ, αποὰ ρηαθθπθο , ἀ6]6υὶ νοι Μοπά., πὶ ἕοσίθ παρ᾽ ἀντωνίῳ 
Υγ61 ἰα]6 αὐἱὰ Ἰαὐοτοῦ; ΒΟΥΙΡΒΙ αὑτοῦ 11 δ᾽ οτα. 10 11 ἐποι- 
κήσεως 19 πεξοὺς] ροαήξηι Ἰοσίονιο8 Ὁ, ααοα ΡγῸ 0. Μεπα, Ἐοσέ. 
πεζῶν γ6] μού πεζοῦ ΒουῚ θΘπἀ ατα ἐπεχείρισε Β 20 γῆς Β 

9 Κουρίου τινὸς] οἵ, Μιἄμον ἂρ. ῬΘΌΪΥ --ΥΥ ἴββονγὰ 4,2 Ρ. 1889 η.8 
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Ῥοριρ. Ἐιυγηΐνηι υἱηιοῖ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἐ. 6039 

)8 ϑὼν ἐσιτολόγει. Φουρνίου δὲ οὐκ ἄρχοντος μὲν χειρῶν. 

ἀεὶ δ᾽ αὐτῷ παραστρατοπεδεύοντος σὺν ἱππεῦσι πολ- 
λοῖς καὶ σιτολογεῖν οὐκ ἐῶντος οὐδὲ προσποιεῖσϑαι 

τὰς πόλεις. ὃ Πομπήιος ἱππέας οὐκ ἔχων ἐπεχείρησε 

τ τῷ τοῦ Φουρνίου στρατοπέδῳ κατὰ μέτωπον καὶ κατ- 

όπιν ἐκ περιόδου λαϑών. ὅϑεν ὃ Φούρνιος ἐς τὸν 

Πομπήιον ἐπεστραμμένος ὑπὸ τῶν ὄπισϑεν ἐξεβλήϑη 

τοῦ στρατοπέδου. χαὶ φεύγοντας αὐτοὺς διὰ τοῦ Σχα- 

μανδρίου πεδίου διώκων ὃ Πομπήιος ἔκτεινε πολλούς" 

τὸ καὶ γὰρ ἦν τὸ πεδίον ὑγρὸν ἐξ ὄμβρων. οἱ δὲ περι- 

σωϑέντες τότε μὲν ὑπεχώρουν, οὐκ ὄντες ἀξιόμαχοι. 

προσδεχομένων δὲ ἀπό τε Μυσίας καὶ τῆς Προποντίδος 

καὶ ἑτέρωϑεν. οἱ πενόμενοι διὰ τὰς συνεχεῖς εἰσφορὰς 

ἐμισϑοφόρουν ἀσμένως τῷ Πομπηίῳ κατὰ δόξαν μά- 

λιστα τῆς ἐν χαιῶν λιμένι γενομένης νίχης., ἱππικοῦ 

δ᾽ ἀπορῶν ὁ Πομπήιος. καὶ παρ᾽ αὐτὸ βλαπτόμενος 

ἐν ταῖς προνομαῖς, ἐπύϑετο ἴλην ἱππέων ᾿Ιταλικὴν ἐς 

Ἀντώνιον χωρεῖν, ὑπὸ Ὀχταουίας χειμεριξούσης ἐν 4ϑή- 

ναῖς ἀπεσταλμένην᾽ καὶ εὐθὺς ἔπεμπέ τινας ἐς δια- 

30 φϑορὰν τῆς ἴλης μετὰ χρυσίου. ἀλλὰ τούσδε μὲν ὃ τῆς 

[ ΜΜαχεδονίας ἡγούμενος Ἀντωνίῳ συνέλαβε καὶ τὸ χρυ- 

9 σίον τοῖς ἱππεῦσι διένειμεν. ὃ δὲ Πομπήιος Νίκαιάν 

᾿ ὅ 5αᾳ. κατὰ μέτωπον καὶ οτὰ. Ὁ, καὶ κατόπιν οτη. ὕ, κατόπιν 
ΟΠ οἵ. ἱ, οταϊηδνυι ϑοην. 1 ἦν αὐτο ἐπεστραμμένος 8ά. 1 
ΟΠ 10 ὑγρὸν] ζεδγίσιι5. αὐἀηιοάνηι αἋ τιασίάιβ δαηύριιβ Ὁ, 1. 6. ὁλε- 
᾿ σϑηρὸν καὶ ὑγρὸν 12 Βα. προσδεχομένων ο΄6.] τηθπάοβϑ 80 

᾿ χη] ρυϊαραπὺ Μύβρυ. οὐ ϑοην.; ἐὰ οὶ τη ψϑιβ Ῥγοροηέϊαο 
᾿ς αὖ αἴτΚ8 βητέϊηνίβ ἐγ, Ἰοοΐβ εὐμεσαγοέν", οσογυὶ ἐθηιιοβχιια σουυϊὺ Ὁ, αὐδ81 

 πυνϑανομένων δὲ τῶν ἀπό τε οἷο. Ἰεσουῖῦ (6πᾶ.). (ἐπικουρίαν» 
οὕτα (16].. ααἱ ᾿ΒαρΡρΙοιπθηξατη᾽ δααϊαϊθ, ροβὺ ἑτέρωϑεν ΘΧΟΙα 886 
οἱ. Μεμά. οὖ οἱ οὕτῃ ϑοῃν. βουϊρβὶὺ ὑσὸ οἵ, αποα παθοπὺ Οἱ. ἘρῸ 

γχρβύϊαϊ οὗ οὐ ᾿υπσοπάπιη ραΐο οἵ --- ἐμισϑοφόρουν οὑτη προσδεχο- 
μένων 14 ἐμισϑοφόρους (510) Β 

ὅδα.Ο. 
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δ18 

ὅ14 

ὅτ 
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571 

818 

δ19 

ὅ80 

6040 ἘΜΦΥΎΛΙΩΝ Ἐ.. [Ρονηρ. αὖ απυϊοὶς ἀοδογίδιν 

τε καὶ Νικομήδειαν καταλαβὼν ἐχρηματίξετο λαμπρῶς. 

καὶ ἐς μεγάλα ταχέως αὐτῷ πάντα ηὔξετο παρ᾽ ἐλπίδα. 
Φουρνίῳ δὲ οὐ μακρὰν παραστρατοπεδεύοντι πρῶται 

μὲν ἧκον ἐκ Σικελίας. ἦρος ἀρχομένου. νῆες ἑβδομή- 
χοντα. ὅσαι περιεσώϑησαν ἐξ ὧν Ἀντώνιος ἐκεχρή- 
κει χατὰ Πομπηίου Καίσαρι (μετὰ γὰρ τὸ Σικελικὸν 
ἔργον αὐτὰς ὁ Καῖσαρ ἀπέλυσεν), ἧκεν δὲ καὶ ἐκ Συρίας 

Τίτιος ἑτέραις ἑκατὸν εἴκοσι ναυσὶ καὶ στρατῷ πολλῷ, 

χαὶ κατῆραν ἅπαντες ἐς Προκόννησον. δείσας οὖν ὃ 

Πομπήιος τὰς ναῦς ἐνέπρησε καὶ τοὺς ἐρέτας ὥπλισεν, 

ὡς ἄμεινον ὁμοῦ πᾶσι χατὰ τὴν γῆν συνοισόμενος. 

Κάσσιος δὲ ὁ Παρμήσιος καὶ Νασίδιος καὶ Σατορ- 
νῖνος καὶ Θέρμος καὶ Ἀἀντίστιος ὅσοι τε ἄλλοι τῶν 

ἀξιολόγων ἔτι τῷ Πομπηίῳ παρῆσαν φίλοι. καὶ ὁ τιμιώ- 
τατος αὐτῷ Φάννιος καὶ ὃ κηδεστὴς αὐτοῦ Πομπηίου 

Δίβων, ὡς εἶδον αὐτὸν οὐδὲ Τιτίου παρόντος, ὅτῳ τὰ 
περὶ αὐτὸν Ἀντώνιος ἐπέτρεπε, παυόμενον τοῦ πρὸς 

τὸν ἀμείνονα πολέμου, ἀπέγνωσαν αὐτοῦ καὶ πράξαν- 

τες ὑπὲρ ἑαυτῶν πίστιν ἐς Ἀντώνιον μετῆλϑον. 
τι 

Βιϑυνίας ἀνεχώρει, λεγόμενος ἐς Ἀρμενίους ἐπείγε- 

σϑαι. καὶ αὐτόν, νυχτὸς ἀναξεύξαντα ἀφανῶς. ἐδίωκεν 
ὅ τε Φούρνιος καὶ ὁ Τίτιος. καὶ ἐπ’ ἐκείνοις Ἀμύντας. 

4 οὖν δῖθ ἧκον δᾶ. Σ ὅ ὧν Νδυοκ, ὕσων Οἱ, νγαυ]ϊρὸ 
9 προικόννησον (510) Β 11 συνοισομένους ἸἸΌΥΙ, οοΥΥ. ΜΌΒΡΎ. 
12 παρμίσιος Β 1ὅ αὐτῷ ΥἹ, αὐτῶν ΒΟ, νυ]ρο, 564 οὗ Π1|5812 
φάνιος 160 οὐδὲ βοῦν. οὔτε ΟἹ 11 ἐπέτρεπε ϑοῦν., 
ἐπιτρέπει Οἱ, ἐπετετρόφει (γ6] -ἄφει) οαπὶ Ο ταδὶ τὺ Μοπά., ἱπαυῦ. 

12 εαα. ἅ6 Οδδββῖο Ῥαγταθηβὶ οἷ. 8. 4 56α4., Ναβιάϊιβ δῦ Θυτηῦτβ 
Ι,. ἔς οἵ. ΚΙοθνθκοση ῥ. 109, ἀθ ϑαθατηῖπο νυ. δὰ 8. 2117, ἀ6 ΜΙπθοϊο 
ΤΏθττηο ἀἰββοηἐαπὺ γίτὶ ἀοοίϊ, οὗ ὙΥΠΊΘταΒ 1 Ρ. ὅ18 τ΄. 817, ἀθ6 
Απὐϊβίϊο οὗ δὰ ΙΥ̓͂ 8168, 46 Εδηπῖο δὰ ΤΥ 8ὶ 806, 46 1,. (βου θοΠπ]ο) 
ΤήθοπΘ (γ. 8. 217 εἰς.) οἵ. Θατάμδυβθη, Απρτιδέιβ Π, 1 Ὁ. 168 δᾶπ. 12 

1 

ὃ δ᾽ ἔρημος ὧν ἤδη φίλων ἐς τὰ μεσόγαια τῆς 1 



Τιγηΐιβ Ῥονιρ. βοχιϊέιγ}] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἐ. 641 

ὅ5α. 

συντόνῳ δὲ δρόμῳ περὶ ἑσπέραν καταλαβόντες ἐστρατο- ὅ81 

πέδευσαν ἕκαστος ἐφ᾽ ἑαυτοῦ περὶ λόφῳ τινί, ἄνευ 

τάφρου καὶ χάρακος. ὡς ἐν ἑσπέρᾳ καὶ κόπῳ. ὧδε ὅ85 

δὲ αὐτοῖς ἔχουσιν ὁ Πομπήιος νυκτὸς ἐπέϑετο πελτα- 

5 σταῖς τρισχιλίοις καὶ πολλοὺς ἔχτεινεν εὐναζομένους 

ἔτι καὶ ἀναπηδῶντας᾽ οἵ δὲ καὶ γυμνοὶ πάμπαν αἰσχρῶς 

ἔφευγον. καὶ δοκεῖ τότε ὁ Πομπήιος ἅπαντι τῷ στρατῷ δ88 

νυχτὸς ἐπελϑὼν ἢ τῆς γὲ τροπῆς γενομένης ἐπαγαγὼν 

τάχ ἂν αὐτῶν ἐντελῶς ἐπικρατῆσαι. νῦν δ᾽ ὃ μὲν 

τὸ χαὶὺ ταῦτα ϑεοῦ βλάπτοντος ὑπερεῖδε καὶ οὐδὲν ἐπ᾽ 

ἔργῳ τοιῷδε πλέον ἢ αὖϑις ἐς τὸ μεσόγαιον ἐχώρει" 

οὗ δ᾽ ἁλισϑέντες εἵποντο καὶ σιτολογοῦντα ἠνώχλουν, δὅ84 

ἕως κινδυνεύων ὑπὸ τῆς ἀπορίας ἠξίωσεν ἐς λόγους 

ἐλϑεῖν Φουρνίῳ, φίλῳ τε Μάγνου γεγενημένῳ καὶ 

ι ἀξιώσει προύχοντι τῶν ἄλλων καὶ βεβαιοτέρῳ τὸν 

141 τρόπον. ποταμὸν δ᾽ ἐν μέσῳ λαβὼν ἔλεγε μέν. ὅτι δὅ8ὅ 

᾿ς πρεσβεύσαιτο πρὸς Ἀντώνιον, ἐπετίϑει δ᾽, ὅτι τροφῶν 

ἐν τοσούτῳ δεόμενος καὶ ἀμελούμενος ὑπὸ αὐτῶν. 

τάδε ἐργάσαιτο. “ὑμεῖς δὲ εἰ μὲν ᾿Ἀἀντωνίου γνώμῃ ὅ86 

30 πολεμεῖτέ μοι. καχῶς ὃ Ἀντώνιος ὑπὲρ ἑαυτοῦ βου- 

λεύεται. τὸν ἐπιόντα πόλεμον οὐ προορῶν᾽ εἰ δὲ τὴν 

Ἀντωνίου γνώμην φϑάνετε. μαρτύρομαι καὶ παρακαλῶ 

περιμεῖναι τὴν πρεσβείαν μου τὴν ἐς Ἀντώνιον ἀπ- 

ἑσταλμέτλην ἢ λαβόντας ἄγειν ἤδη πρὸς αὐτόν. ἐπι- 

Ξ5 τρέψω δ᾽ ἐμαυτὸν ἐγὼ σοὶ μόνῳ, Φούρνιε, τοσοῦτον 

ο΄ ἐς πίστιν αἰτήσας. ὅτι μὲ σῶον ἄξεις ἐς Ἀντώνιον." 

ὃ μὲν οὕτως εἶπεν, Ἀντωνίῳ τε ϑαρρῶν ὡς ἀγαϑῷ δὅ81 

᾿ς τὴν φύσιν καὶ μόνα τὰ ἐν μέσῳ δεδιώς" ὃ δὲ Φούρ- 

νιος αὐτὸν οὕτως ἠμείψατο᾽ “᾿ἐπιτρέποντος μὲν ἦν 

του τους ἐμ δοδωο 

2 ἐφ᾽ ἑαυτῶν 6 τηϑ]τη ἢ ἀναπηδῶντας 21 εἰπὼν Υ 
ἌΡΡΙΑΝΟΞΒ 17. 41 
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642 ἘΜΦΥΛΊΩΝ Ἐ. [46 ἀεραϊέϊογια ἀσιιιΐ 

ἑαυτὸν Ἀντωνίῳ χωρεῖν ἐς αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς ἢ περι- 

μένειν ἀτρεμοῦντα ἐν Μιτυλήνῃ τὰς ἀποκρίσεις, πολε-- 
μοῦντος δέ, ἃ πεποίηκας ἅπαντα" τί γὰρ αὐτὰ δεῖ πρὸς 

εἰδότα λέγειν; εἰ δὲ νῦν μετέγνωκχας. μὴ συγχρούειν 
μὲν ἡμᾶς τοὺς στρατηγοὺς ἐς ἀλλήλους, Τιτίῳ δὲ 

σαυτὸν ἐπιτρέπειν. Τιτίῳ γὰρ ἐπιτέτραπται τὰ περὶ 
σὲ ὑπὸ Ἀντωνίου" καὶ πίστιν, ἣν αἰτεῖς παρ᾽ ἡμῶν, 

ἔνι σοι καὶ Τίτιον αἰτεῖν. κεκέλευσται δ᾽ ὑπὸ ἄντω- 

νίου πολεμοῦντα μέν δε χατακανεῖν. ἐγχειρίξοντα δὲ 
πέμπειν ἐς αὐτὸν ἐντίμως". ὃ δὲ Πομπήιος Τιτίῳ 
μὲν ἀχαριστίας ὠργίξετο, τὸν πόλεμον τόνδε ὑποδεξα- 

μένῳ πολεμήσειν πρὸς αὐτόν" ἁλόντα γὰρ αὐτὸν αἰχμά- 

λωτον περιδεσώχει. ἐπὶ δὲ τῇ ὀργῇ καὶ ἠδόξει, Πομ- 

πήιος ὥν, ἐπὶ Τιτίῳ γενέσϑαι. οὐκ ἐπιφανεῖ πάνυ ἀνδρί, 
χαὶ ὑπώπτευεν αὐτὸν ὡς οὐ βέβαιον ἔς τε τὸν τρόπον 

ὑπονοῶν χαί τινα συγγινώσκων ἐς αὐτὸν ὕβριν πα- 
λαιὰν πρὸ τῆς εὐεργεσίας. Φουρνίῳ δ᾽ αὖϑις ἑαυτὸν 

ἐπέτρεπε καὶ δέξασϑαν παρεκάλει. ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειϑεν, 

ὃ δὲ καὶ μύντᾳ ἔλεγεν ἑαυτὸν ἐπιτρέψειν. τοῦ Φουρ- 

νίου δὲ φήσαντος οὐδ᾽ Ἀμύνταν ἂν δέξασϑαι τόδε 
ὕβοιν ἔχον ἐς τὸν ἐξ Ἀντωνίου τὸ πᾶν ἐπιτετραμμένον, 

διελύϑησαν. καὶ τοῖς μὲν ἀμφὶ τὸν Φούρνιον δόξα 
ἦν, ὅτι ὁ Πομπήιος ἐξ ἀπορίας τῶν παρόντων ἑἕξαυτὸν 

ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἐκδώσει τῷ Τιτίῳ᾽ ὃ δὲ νυχτὸς 
τὰ συνήϑη πυρὰ καίεσϑαι καταλιπὼν καὶ τοὺς σαλ- 

πιγχτὰς σημαίνειν τὰ διαστήματα τῆς νυχτός, ὥσπερ ἦν 

4 μὴ οἵα. Υ ὅ μὲν οτυ. Υ͂ θ58α. τὰ πρὸς σὲ ὑπὲρ 
ἀντωνίου ἱ 8 κεχέλευται Β 9 ἐγχειρίξοντα δὲ ἐὐεντοῦν 
οἱ. Μεϑηᾶ. (οὗ δὰ 8 δῦ2), οοἠΐτα Κταύ Ρ. 84, πϑαὰβθ ἔοτῦ. ἢ. 1. 
ΟΡὰΒ 16 ἐς αὐτὸν] ἑαυτῷ οἱ. Μοπᾶ., αὖ οἵ. Ζογάϊκ Ρ. 12 
11 δ᾽] δὴ οἱ. Μεπά. 19 ὃ δὲ] ὅδε ἃ Ὁ ἑαυτῶ 5 223 μὲν 
ΤΉ. 34 ἐνδώσει ἱ 

14: 
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Ῥοηιρ. αὖ Απιψηία οσαρέϊι58] ἘΜΦΎΛΤΙΩΝ Ἐ, 6043 

- ὅδα. ἃ. 

ἔϑος. ἔλαϑε μετὰ τῶν εὐξώνων ὑπεξελθϑὼν τοῦ στρατο- ; 

πέδου. οἷς οὐδὲ αὐτοῖς προεῖπεν, οἷ χωρήσειν ἔμελλεν. 

ἐπενόει δ᾽ ἐπὶ ϑάλασσαν ἐλϑὼν ἐμπρῆσαι τὸ τοῦ Τιτίου ὅ98 

ναυτικόν. καὶ τάχα ἂν ἔδρασεν, εἰ μὴ Σκαῦρος αὖὐτο- ἡ 

5 μολήσας ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν μὲν ἔξοδον ἐμήνυσε καὶ τὴν 

ὁδόν. ἣν ἐφέρετο, τὴν δ᾽ ἐπίνοιαν οὐκ ἤδει. τότε δὴ ὅ94 

χιλίοις καὶ πεντακοσίοις ἱππεῦσιν Ἀμύντας ἐδίωκε τὸν 

Πομπήιον ἱππέας οὐκ ἔχοντα. καὶ ἐς τὸν Ἀμύνταν 

οὗ τοῦ Πομπηίου πλησιάσαντα μετεχώρουν, οἵ μὲν 

10 ἀποδιδράσκοντες. οἵ δὲ καὶ φανερῶς. μονούμενος οὖν δ9ὅ 

ὁ Πομπήιος καὶ δεδιὼς ἤδη τὰ οἰκεῖα. ἑαυτὸν ἄνευ 
σπονδῶν ἐνεχείρισεν Ἀμύντα, ὁ Τιτίῳ μετὰ σπονδῶν 

ἀδοξήσας. 
ι8 οὕτω μὲν ἑάλω δ ῤλο Σέξστος, ὃ λοιπὸς ἔτι παῖς δὅ96 

16 Πομπηίου" ἡΥθγνοῦι νεώτερος μὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀπο- 

λειφϑεὶς καὶ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ μειράκιον ἤδη, λαϑὼν 

δ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνοις ἐς πολὺ καὶ κρύφα λῃστεύων ἐν Ἰβηρίᾳ, 

μέχρι, πολλῶν συνδραμόντων ἐς αὐτὸν ἐπιγνωσϑέντα 

; εἶναι Πομπηίου παῖδα, ἐλήστευέ τε φανερώτερον καὶ 
30 μετὰ Γάιον Καίσαρα ἐπολέμησεν ἐγιφανῶς καὶ στρατὸν 

ἐ ἤγειρε πολὺν χαὶ ναῦς καὶ χρήματα καὶ νήσους εἷλε 

᾿ καὶ ϑαλασσοχράτωρ τῆς ἀμφὶ τὰς δύσεις ϑαλάσσης 

ἐγένετο καὶ τὴν ᾿Ιταλίαν .περιήνεγκεν ἐς λιμὸν καὶ 

τοὺς ἐχϑροὺς ἐς συμβάσεις. ἃς ἤϑελε. τὸ δὲ μέγιστον, 591 

ἐπίχουρος ἐν ταῖς προγραφαῖς τῇ πόλει πανώλεϑρα 

 πασχούσῃ γενόμενος περιέσωσεν ἄνδρας ἀρίστους τὲ 

καὶ πολλούς. οἱ τότε δι’ αὐτὸν ἦσαν ἐν τῇ πατρίδι. 

1 ἔϑος (ἐπιτάξας, ἔλαϑε οἱ. Μοπά., π6ὸ γϑγῸ Ορῃβ 
9 πλησιάσαντες ΥὟ, πλησιάσαντά με, ἐχώρουν (8190) Β 

4 οβϑὸ Μ. ἀϑιλη]ἶυβ. Βοδάττιβ, 8}1π8 οἷαβ, ααἱ Π 8 91, Υ 8.40 
ϑαΐοτνίαν, οἵ. Βουσμοβὶ ΠΡ. 191 ος ΚΙΘῸΒ 8ἃΡ. Ῥϑα]γ- Τ᾽ ἰββόντα 4: Ἔ 

ΟΡ. ὅϑϑ8 5αα. Π. 141. 142) 
λ)ιὲω:ν»» 
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θ44 ἘΜΦΥΛΙΩ͂Ν Ε. [3.. ἹΡοηιροὶ θαϊξιι5 

ὑπὸ δὲ ϑεοβλαβείας αὐτὸς οὔ ποτε ἐπεχείρησε τοῖς 
πολεμίοις, πολλὰ τῆς τύχης εὔκαιρα παρεχούσης, ἀλλ᾽ 
ἠμύνετο μόνον. 

καὶ Πομπήιος μὲν τοιόσδε γενόμενος ἑαλώκει, Τί- 
τιος δὲ τὸν μὲν στρατὸν αὐτοῦ μετεστράτευσεν Ἀν- 

τωνίῳ, αὐτὸν δὲ Πομπήιον, τεσσαρακοστὸν ἔτος βιοῦντα, 

ἐν Μιλήτῳ κατέχανεν, εἴτε δι’ αὑτοῦ, μηνίων ἄρα τῆς 
ποτὲ ὕβρεως καὶ ἀχάριστος ἐς τὴν ἔπειτα εὐεργεσίαν 
γενόμενος. εἴτε καὶ ἐπιστείλαντος Ἀντωνίου. εἰσὶ δ᾽ 

οἱ Πλάγχον, οὐκ Ἀἀντώνιον λέγοντες ἐπιστεῖλαι. [καὶ 
νομίζουσιν] ἄρχοντα Συρίας, καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς ἐπι- 

τετραμμένον ἐς τὰ ἐπείγοντα ἐπιγράφειν τὸν Ἀντώνιον 

καὶ τῇ σφραγῖδι χρῆσϑαι. καὶ Πλάγκον δὲ γράψαι 

νομίζουσιν οἱ μὲν συνειδότος ντωνίου καὶ αἰδουμένου 

γράψαι διὰ ὄνομα τοῦ Πομπηίου καὶ διὰ Κλεοπάτραν, 

εὔνως ἔχουσαν τῷ Πομπηίῳ διὰ τὸν πατέρα Μάγνον, 
οὗ δὲ αὐτὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ Πλάγκον, τάδε αὐτὰ συνιδόντα 

καὶ φυλαξάμενον. μὴ τὴν αἰσίαν Ἀντωνίου κἀὶ Καίσαρος 
ἐς ἀλλήλους αἰδῶ Πομπήιος καὶ Κλεοπάτρα Πομπηίῳ 

συνεργοῦσα ἀνατρέψᾶιεν. : 
ἀλλὰ Πομπήιος μὲν ἐτεϑνήκει, Ἀντώνιος δὲ αὖϑις 

ὁ τὸν δηΐθ Πομπήιον δα. ἃ 98α. εἰσὶ δ᾽ οἵ --- λέγουσιν 807. 
ΒΚ... ἔονί. γϑούθ; 1άθϑχη 48]. καὶ νομίξουσιν:; βιυπὲ χιυὶ --- οαϊδεϊηποηέ Ο, 
οἱ λέγοντες ποπ γοεΐθηβ; σϑυῦῶ ὑγδάϊίω ἐττιβέτω ὕθμθυ βυπα οὖ Κυαδῃ 
Ρ. 49 11 8αᾳ. ἐπιτετραμμένον] ἐπιτεταγμένον ἃ 12 γράφειν 
ἀντώνιον 14 αἰδούμενον ἱ 117 συνιδότα Ὁ, συνειδότα οἱ. 
Μοπᾷᾶ., ἱπαΐύ. 18 αἰσίαν βΒοτίρΒὶ, αἰτίαν 1Ἰτὶ, ἔτι οὖσαν Βογ. 
Μομπᾶ. Ῥοχί. αἰτίαν ἀθίοσθ ργϑθβίαῦ 19 αἰδῶ Μεοπά., διδῶ 
Οἱ, διδῶ Πομπήιος καὶ οπι. Ο; τὴν αἰτίαν γ. 18 βογγαίο ον. 
ἀοϑΙθηᾶσμα οἱ. διδῶ, ν. 30 βου θ6η5 ἀναϑρέψαιεν, δα ΡΥΟ ΔΌΣ 
20 ἀνατρίψειεν Ὁ 

6 τεσσαρακοστὸν] ᾿τηργοθαὺ Ηἰἶΐο (ν. δᾶ 8 464) Ρ. 3 8αᾳ. Ἷ 
1 ἐν Μιλήτῳ] ἰΐοτα ϑύτα. 8, 2, 2, οαρύαβ δαΐθμι ϑϑὺ ἐν Μιδαείῳ 
τῆς Φρυγίας, οἵ. Οδ585. Ὠ. 49, 18, 4 
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Αρρίαηιιβ (ὁ ΠΙψγὶοὶθ] ἘΜΦΎΛΙΩΝ Ἐ. τρ45 

ἐς Μρμενίαν ἐστράτευε, καὶ ὃ Καῖσαρ ἐπὶ ᾿Ιλλυριούς., 

οἱ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐλήστευον. οἱ μὲν οὐχ ὑπακούσαντές 

πω Ῥωμαίων, οἱ δ᾽ ἐν τοῖς ἐμφυλίοις ἀποστάντες. 

χαί μοι ἔδοξε τὰ ᾿Ιλλυρικά, οὔτε ἀκριβῶς γενόμενά 

δμοι γνώριμα οὔτε συντελοῦντα μῆκος ἰδίας συγγρα- 

φῆς οὔτε χώραν ἔχοντα ἑτέρωϑι λεχϑῆναι. τοῦ χρόνου, 

καϑ' ὃν ἐλήφϑησαν, συνάγοντος αὐτὰ ἐς τέλος, προ- 

αναγράψαι καὶ ὑποϑεῖναι αὐτὰ τῇ ὁμόρῳ ΜΜακεδονικῇ. 

1 ἐστράτευσε οὕὐτὴ ἃ 801. Μοπά., ἔοτί. τϑοΐθ θ54. τοῦ 
χρόνου καϑ᾽ ὃν ἐλήφϑησαν" ἔδοξε δὲ συνάγοντος ἱ (1π ἃ ἔδοξε 
δὲ πούεαἰα); ἐπὶ τὸν χρόνον --- συνάγοντι οἷ. Τοιηϊπῖουβ (ν. δὰ 
ΤΥ͂ 8 600) Ρ. 14 άπ. 86 6011. ΠΙγτε. ο. 80, (ἀπὸν τοῦ χρόνου --- 
συνάγοντι ϑοῆν., αὐαοὰ Μοπᾶ. ρῥγορθανὶδ, ρτὸ ἐλήφϑησαν Ῥτδθ- 
ἔοτθαω οοπϊοῖθηβ ἐξήφϑη. ϑθδπαϊθηβ δὰ ἐλήφϑησαν οἱ ᾿Ιλλύριοι, 
Ἵπβθυτιθσῖτη {μέχρι ἃπίθ τοῦ χρόνου, οὖ συνάγοντος (86. ἐμοῦ) 
ψιΘβοῖο 8 δὶ Αρρίδηϊ; ἰΐθιη Κταϊ ρ. 82, πἰβὶ αυποᾶ τοῦ χρόνου 
ἀορϑμᾶθσθ ραΐαὶ ἃ προαναγράψαι, ἴον. τϑοῦθ 
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